
 5513מנגנון   GST-B100הוראות הפעלה לשעון 

 פעולות בסיסיות

 פרק זה מספק סקירה כללית של השעון ופעולותיו.

  ●הערה 

האיורים הכלולים במדריך פעולה זה נוצרו כדי להקל על ההסבר. איור עשוי להיות שונה במקצת 

 .מהפריט שהוא מייצג

 

 A / Pסימני 

אם מדובר  ןמציי מחוג השניותבמיקומך הנוכחי )עיר עיר(, בעת קביעת התצורה של הגדרות זמן 

 בשעות אחר הצהריים. P או )בוקר(  Aבשעה 

ALM סימן 

 ".ALMמצביע על " מחוג המצביםבמצב האזעקה, 

 TMRסימון 

 ".TMRמצביע על " מחוג המצביםבמצב טיימר, 

 STWסימן 

 ".STWמצביע על " מחוג המצביםבמצב שעון העצר, 

 Cסימן 

 ".Cעל " מצביע מחוג השניותהשעון מחובר לטלפון,  כאשר

 Rסימן 

 ".Rעל "מחוג השניות מצביע טלפון, לחיבור  להתחברכאשר השעון עומד 

 יום בשבוע

 מצביע על היום הנוכחי בשבוע. מחוג המצביםבמצב לוח השנה, 

 הגדרות אזעקה

 אם האזעקה מופעלת או מושבתת. ןמציי מחוג השניות, Alarmבמצב 

"ON" אזעקה מופעלת :"OFFאזעקה מושבתת :" 



 מעבר בין מצבים

 כדי לעבור בין מצבים (A) לחץ על

 .למשך כשתי שניות כדי להיכנס למצב לוח השנה (A) החזק את מקש ●

 

 

                                        למשך כשתי שניות כדי ליצור חיבור לטלפון C (C) חיבור לטלפון החזק את מקש ●

                                                                                         כדי להתנתק, לחץ על כל כפתור אחר ● .

 .השעון אינו יכול להתחבר לטלפון בזמן מדידת שעון עצר או פעולת טיימר ● .

 

 סקירת מצב

 מצב לוח שנה● 

שמחוגי את השעה הנוכחית במיקומך הנוכחי בעוד  יםנמציי ותשל השעה והדק המחוגיםבמצב זה, 

 זמן אחר )זמן כפול(. יםמציגהשעה הקטנים 

 



 

 יום נוכחי בשבוע במיקומך הנוכחי 1

 )מיקומך הנוכחי )עירמחוג שניות  2

 זמן כפול .3

 P –או על  מצביע המחוגשעות ביממה  24זמן כפול . 4

כדי שמחוון מפלס הסוללה יציין את רמת  (D) עלבדיקת רמת הטעינה לחץ  :מחוון רמת סוללה. 5

  .הסוללה שנותרה

 .למשך כשלוש שניות (B) בדיקת רמת המטען החלפת זמן המיקום הנוכחי ושעת העולם החזיקו. 6

7 . Finder Phone החזק את מקש (D)  שניות 1.5-למשך כ. 

 

 מצב שעון עצר● 

 (, בעודיעד כחית במיקומך הנוכחי )עירהנו את השעה מציינים מחוג השעות והדקותבמצב זה, 

 זמן שחלף כפי שנמדד על ידי שעון העצר יםמראהאחרים  המחוגים

 

 

 שעון עצר שניות. 1

 עצר ןשעו. 2

 דקות שעון עצר .3

 שעות ביממה 24סטופר  שעון. 4

 .23עד  12לשעות  P -, ולצד ה11עד  0לשעות  Aעל הצד  מצביע המחוג

 

 מצב טיימר● 

על  יםמצביע והמחוגים הקטנים, המחוג המשני .את השעה הנוכחית מציינים והדקות ממוג השעות

 .זמן הספירה לאחור



 

  טיימר שניות. 1

 טיימר דקות. 2

 טיימר שעות. 3

 .23עד  12לשעות  P -, ולצד ה11עד  0לשעות  A על הצד מצביעשעות  24 מחוגטיימר . 4

 

 )שעון  מעורר(אזעקה מצב  ●

את השעה הנוכחית במיקומך הנוכחי ואילו  יםשל השעה והדקה מציינ ים הראשייםהמחוגבמצב זה, 

 .של השעה והדקה מציגות את הגדרת זמן האזעקה המחוגים

 

" OFF" כאשר האזעקה דולקת, ועל "ONעל " יצביע , מחוג השניותהפעלה / השבתה של אזעקה. 1

 בזמן שהיא כבויה.

 זמן אזעקה. 2

 שעות ביממה 24מעורר . 3

 

 כיבוי או כיבוי של אזעקה

 הפעלההחליף את האזעקה בין כיבוי וכדי ל (D) לחץ על

 



 שימוש בכתר מפתח 

כתר השעון הוא סוג הברגה )נעילת בורג(. כדי להשתמש בכתר, ראשית עליכם לסובב אותה כלפיכם 

 )שמאלה( כדי לשחרר אותה.

  
לחיצה הראשונה או השנייה ואז סובב את הכתר לביצוע פעולת כתר, משוך אותה ל שלוף ודחוף ●

 .אותה. אל תמשוך את הכתר בכוח רב מדי

 

 חשוב !

, הקפד להבריג את הכתר על של לחות כדי למנוע אובדן עמידות במים ו / או נזק כתוצאה מההשפעה

 .ידי סיבובו ממך כשאתה דוחף אותו פנימה

לנוע קדימה או אחורה  למחוגיםום לאחר שליפת הכתר, סיבובו במהירות ברצף לשני הכיוונים יגר

קדימה במהירות גבוהה, סיבוב מהיר של הכתר שוב ברציפות  יםנע המחוגיםבמהירות גבוהה. בעוד 

 יגדיל את המהירות עוד יותר.

 סובב את הכתר בכיוון ההפוך לזה של הפעולה המתמשכת או לחץ על כפתור כלשהו - עצירה● 

 

 ויום מחוגיםתנועת מחוון 

 

 

מחוון  ● .יםמצבה לתנועה של מחוגויום שינוי הגדרת היום של השעון יגרום גם  מחוגעת מחוון תנו ●

 .היום לא ישתנה כאשר פעולת מדידת זמן מתבצעת במצב שעון העצר

 



 טעינה סולארית

שעון זה פועל על כוח שמסופק מסוללה נטענת )משנית( אשר נטענת באמצעות פאנל סולארי. הפאנל 

 .בפנים השעון, וכוח מופק בכל פעם שהפנים נחשפות לאור הסולארי משולב

 .טעינת השעון כאשר אינכם עונדים את השעון, הכניסו אותו למקום בו הוא חשוף לאור בהיר ●

 
בזמן שאתה עונד את השעון, וודא שפניו )פאנל סולארי( לא חסומים מהאור על ידי שרוול בגדיך. 

 פני השעון חסומים באופן חלקי בלבד יעילות ייצור החשמל מופחתת גם כאשר

 

                                                                                                                                  חשוב!

בהתאם לעוצמת האור ותנאי המקום, השעון עשוי להתחמם למגע כאשר הוא חשוף לאור לטעינה. 

להימנע מפגיעות כוויות לאחר הטעינה. כמו כן, הימנע מטעינת השעון בתנאים בטמפרטורה  הקפד

 גבוהה כמו אלו המתוארים להלן.

                                                                                          על לוח המחוונים של רכב שחנה בשמש -

                                                                                                        ר חום אחרליד נורת ליבון או מקו -

 תחת אור שמש ישיר או באזורים חמים אחרים לתקופות ארוכות -

בדיקת רמת המטען אתה יכול לקבוע את רמת הטעינה הנוכחית של השעון על ידי בדיקת מחוון רמת 

 וללההס

 .זה יגרום לשעון להיכנס למצב לוח השנה .למשך כשתי שניות (A) החזק את מקש. 1

 

 .זה יביא לכך שמחוון רמת הסוללה יציג את רמת הטעינה הנוכחית .(D) לחץ על. 2

 



 

. המחוגיםטעינה שנותרה וסוללה מתה ניתן לקבוע אם רמת הטעינה נמוכה על ידי בדיקת תנועת  ●

 ות ככל שהסוללה מתמעטתהפונקציות מושבת

 

                                                                                                                                      ●הערה 

סתובב נגד כיוון השעון י שמחוג השניותחשיפת פני השעון לאור לאחר שהסוללה מתה תגרום לכך 

 .. הדבר מצביע על כך שהטעינה החלה57בשעה  עד שתיעצר

 

                                                                                                                        עוצמת סוללה נמוכה

 במרווחים של שתי שניות. ץקופ מחוג השניות

 

 פסקותומחוון היום מו המחוגיםסוללה מתה כל 

 

 .הנחיות זמן טעינה הטבלה שלהלן מציגה הנחיות לזמני טעינה משוערים ●

 

 זמן נדרש להשגת רמת טעינה הבאה

 



 

 חיסכון בחשמל● 

, מחוג השניותלעצירה של יגרום  6בלילה. ו  10השארת השעון במקום חשוך כשעה בין השעות 

צב זה במשך שישה או שבעה ימים, כל . אם השעון נותר במ1והשעון ייכנס לחיסכון בחשמל ברמה 

 .2והשעון ייכנס לחיסכון בחשמל ברמה  12יפסיקו בשעה  המחוגים

 כדי לחסוך בחשמל. נעצר ממוג שניות : 1שלב 

)למעט מחוון היום(, חיבור  המחוגיםהפעולות הבאות מופסקות לחיסכון בחשמל: כל תנועת  : 2שלב 

Bluetooth .והתראות אזעקה 

 צע חיסכון בחשמלהתאוששות ממב

 לחץ על כפתור כלשהו או מקם את השעון באזור מואר היטב כדי להתאושש מחיסכון בחשמל.

 

 שימוש בקישור נייד עם טלפון נייד

בין השעון לטלפון, הגדרת זמן הצפייה מותאמת אוטומטית בהתאם  Bluetooth אמנם יש חיבור

 ות השעוןלהגדרת הזמן של הטלפון. אתה יכול גם לשנות את הגדר

 א מתקין יישומים

-Gכדי להשתמש בשעון עם טלפון, הקש תחילה על אחד הקישורים למטה והתקן את האפליקציה "

SHOCK Connected.בטלפון " 

 iOS (iPhone)משתמשי ● 

https://itunes.apple.com/us/app/g-shock-  / מחוברid1179983841? mt = 8 

 '( וכו GALAXY) AndroidTM -משתמשים ב● 

https://play.google.com/store/apps/details? id = com.casio.gshockconnected 

 

B  קביעת תצורה של הגדרות Bluetooth הפעל את ה- Bluetooth של הטלפון. 

C השעון עם טלפון צימוד 

 לפני שתוכלו להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליכם להתאים אותם.



 שויך אליו קרוב לשעון )בטווח של מטר אחד(.הזז את הטלפון שי 1.

 ".G- SHOCK Connected. במסך הבית, הקש על הסמל "2

 בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון שאליו הוא מזווג. 3.

 , בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.צימודאם מופיעה הודעת הנחיה ל● 

 מחוג השניות שעות. עם סיום ההתאמה,  12-עבור ל י מחוג השניותכאשר ההתאמה מתחילה, ● 

 "C" -עבור לי

 

 התאמת זמן אוטומטי

ניתן להגדיר את השעון כך שתתאים את הגדרת הזמן שלו באופן אוטומטי בכל יום בהתאם לזמן 

 הטלפון

 שימוש בכוונון אוטומטי● 

אש. אם השעון שלך מתאים את הגדרת הזמן שלו ארבע פעמים ביום לפי לוח הזמנים שנקבע מר

אתה משאיר את השעון שלך במצב לוח השנה, הוא יבצע את פעולת ההתאמה באופן אוטומטי תוך 

 כדי ביצוע חיי היומיום שלך, ללא כל פעולה שתידרש על ידך.

 

 חשוב!

שים לב שהשעון לא יבצע התאמת זמן אוטומטי אם הוא נכנס למצב לוח השנה כאשר אחד ● 

 מהתנאים שלהלן קיים.

 בזמן שעבר שעון עצר מדידת זמן או פעולת ספירה לאחור של טיימר -

 הסוללה חלשה. -

 .2השעון נמצא בחיסכון בחשמל ברמה  -

 בעוד שהוא רחוק מדי מהטלפון המשודך שלו -

 אמנם תקשורת אינה אפשרית בגלל הפרעות רדיו וכו '. -

 בזמן שהטלפון מעדכן את המערכת שלו -



 הערה

מציין את השעה הנכונה גם אם הוא מסוגל להתחבר לטלפון, תקן את עמדות חיווי  אם השעון אינו● 

 )כיול שעון ( היד והתאריך.

 , הזמן שלה יסונכרן אוטומטית.G-SHOCK Connectedאם יש עיר עולמית שצוינה עם ● 

 12:30, 18:30בערב,  12:30השעון יתחבר לטלפון ויבצע התאמת זמן אוטומטי בסביבות השעה ● 

 . החיבור מסתיים אוטומטית לאחר השלמת התאמת הזמן האוטומטי.p.m 6:30בערב. ו 

 

 שעון הקיץ  ●

ברגע שהשעון מחובר לטלפון והזמן שלו מותאם עם זמן הטלפון, זמן העיר העירוני שלו והעולם 

  l .העולמי יעבור אוטומטית בין זמן רגיל לשעת קיץ כנדרש, גם אם השעון כבר לא מחובר לטלפון

 הפעלת התאמת זמן מיידית● 

השעון יסנכרן את הגדרת הזמן שלו לזו של הטלפון מייד כאשר הם מחוברים זה לזה. בכל פעם 

שברצונך להתאים את הגדרת הזמן של השעון על פי זמן הטלפון שלך, בצע את ההליך שלהלן כדי 

 להתחבר לטלפון.

 מחוג השניות. כאשר השעון מתחבר לטלפון, "Rזה גורם לכך שהיד השנייה עוברת ל ",  C. לחץ על 1

 " ואז הגדרת הזמן של השעון תסנכרן עם זמן הטלפון.C" -עבור בדרך כלל לי

 השעון יתנתק מהטלפון באופן אוטומטי לאחר סיום הסנכרון.● 

 

 קביעת תצורה של הגדרות זמן עולמי

 המחוגיםמסומן על ידי מחוברת גורמת לזמן העיר להיות  G-SHOCKקביעת עיר זמן עולמית עם 

והשעה. ניתן להגדיר את הגדרות השעון למיתוג שעון קיץ אוטומטי עבור עיר השעה  יםהקטנ

 העולמית.

 בחירת עיר זמן עולמית● 

 ".G- SHOCK Connected. במסך הבית, הקש על הסמל "1

 ( לחוץ למשך כשתי שניות.C. החזק את לחצן )2

 ”. R“ -עבור לי מחוג השניות● 

 כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.” C“ -ל” R“ -עבור מי וג השניותמח● 

 



השעה  מחוגי .בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. הגדרת זמן העולם תשתקף בשעון 3.

אתה  ● .שעות מציינות את השעה הנוכחית בעיר ובזמן הזמן שנבחרו 24של  המחוג הקטןוהדקה, ו

המחוג הקטן א יום ראשון או אחר הצהריים. על ידי בדיקת המיקום של יכול לקבוע אם זמן העולמי הו

 .שעות ביממה 24

 

 

 הגדרת הגדרת שעון הקיץ ●

 .."G- SHOCK Connected" במסך הבית, הקש על הסמל. 1

 -עבור מי מחוג השניות .”R“ -עבור לי מחוג השניות ● .לחוץ למשך כשתי שניות (C) החזק את לחצן. 2

“R” ל- “C” אשר נוצר חיבור בין השעון לטלפוןכ. 

 .בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרת שעון הקיץ 3.

 החלפת זמן העולמי ושעת הבית● 

 ".G-SHOCK Connected. לחץ על הסמל "1

 ”. R“ -עבור למחוג השניות י●  ( לחוץ למשך כשתי שניות.C. החזק את לחצן )2

 כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.” C“ -ל” R“ -ר מעבומחוג השניות י● 

 זמן עולמיבצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרת  3.

. 

 הגדרת הגדרות טיימר

 ".G- SHOCK Connected. במסך הבית, הקש על הסמל "1

 . ”R“ -עבור למחוג השניות י●  ( לחוץ למשך כשתי שניות.C. החזק את לחצן )2



 כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.” C“ -ל” R“ -עבור ממחוג השניות י● 

 בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרת זמן הטיימר. . 3

 

 כיוון שעון מעורר

 ".G- SHOCK Connected. במסך הבית, הקש על הסמל "1

 ”. R“ -עבור למחוג השניות י●  ( לחוץ למשך כשתי שניות.C. החזק את לחצן )2

 כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.” C“ -ל” R“ -עבור ממחוג השניות י● 

 .שעון מעוררבצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרת  . 3

 

 כיול מחוגים

טי, השתמש למרות שמתבצעת התאמת זמן אוטומ מתואמיםו / או התאריך אינם  מחוגיםאם מחוון ה

 .כדי להתאים אותם G-SHOCK Connected -ב

 ".G- SHOCK Connected. במסך הבית, הקש על הסמל "1

 ”. R“ -עבור למחוג השניות י●  ( לחוץ למשך כשתי שניות.C. החזק את לחצן )2

 כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.” C“ -ל” R“ -עבור ממחוג השניות י● 

 כיול המחוגים והיוםגת על גבי מסך הטלפון כדי לתקן את בצע את הפעולה המוצ 3.

 

 איתור הטלפון

 אתה יכול להשתמש בממצא הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון כדי להקל על איתורו. 

 !חשוב

הצליל נשמע בעוצמת  ● .אל תשתמש בפונקציה זו באזורים שבהם מוגבלת צלילי שיחות טלפון ● 

 .זו בעת האזנה לפלט הטלפון דרך אוזניות קול גבוהה. אל תשתמש בפונקציה

 

 . אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו כדי להפסיק את החיבור.1

 

 זה יגרום לשעון להיכנס למצב לוח השנה .לחוץ למשך כשתי שניות (A) החזק את לחצן . 2



 "C" -עבור לחוג יהמ ."R" על מצביע שמחוג השניותבערך עד  ניהלחצי ש (D) החזק את לחצן . 3

ייקח מספר שניות עד  ● .כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון ואז הצלצול של הטלפון יישמע

 .להשמעת צליל הטלפון

 

באפשרותך ללחוץ על כל כפתור שעון כדי לעצור את  ● .לחץ על כל כפתור כדי להפסיק את הצליל . 4

 .וא מתחיל להישמעהשניות הראשונות לאחר שה 30צליל הטלפון רק במהלך 

 

 הגדרות שעון

 Bluetoothכדי לציין את משך הזמן עד להפסקת חיבור  G-SHOCK Connected -ניתן להשתמש ב

 באופן אוטומטי, כדי להפעיל או להשבית את צליל פעולת השעון ולהגדרת הגדרות אחרות.

 ".G- SHOCK Connected. במסך הבית, הקש על הסמל "1

 ”. R“ -עבור למחוג השניות י●  .  לחוץ למשך כשתי שניות. (C. החזק את לחצן )2

 כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.” C“ -ל” R“ -עבור ממחוג השניות י● 

 בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ואז בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. . 3

 

 החזרת השעון להגדרות ברירת המחדל של היצרן

 בר לאיפוס השעון חוזר להגדרות שלהלן.מחו G-SHOCKבאמצעות 

 דקות 10שעות,  0זמן טיימר הספירה לאחור: ●   שניות 0דקות,  0שעות,  0זמן שעבר שעון עצר: ● 

 3זמן חיבור: ●  הגדרת השתק: כבוי●  הגדרת אזעקה: כבוי - חצות 12:00זמן אזעקה:  - אזעקה● 

 כוונון אוטומטי: כבוי●  דקות

 חיצה השנייה.. משוך את הכתר לל1

 שניות. 5-( למשך כ C. החזק )2

 12-איפוס הגדרות השעון גורם לכך שהיד השנייה עוברת ל 

 

 . החזר את כתר המפתח למקומו3



 שינוי הגדרת שעון הקיץ בעיר

 ".G- SHOCK Connected. במסך הבית, הקש על הסמל "1

 ( לחוץ למשך כשתי שניות.C. החזק את לחצן )2

 לה המוצגת על מסך הטלפון כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ.בצע את הפעו . 3

 

 בדיקת רמת טעינת השעון

 מחובר G-SHOCK השתמש בהליך שלהלן כדי לבדוק את רמת הטעינה הנוכחית עם

  "G- SHOCK Connected" במסך הבית, הקש על הסמל. 1

 ● .לחוץ למשך כשתי שניות (C) החזק את לחצן. 2

 מחובר כדי לבדוק את רמת הטעינה G-SHOCK -השתמש ב. 3

 

 לטלפוןחיבור 

 בין טלפון המשויך לשעון. Bluetoothפרק זה מסביר כיצד ליצור חיבור 

זיווג השעון  Cאם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, בצע את ההליך תחת "● 

 לטלפון" כדי להתאים אותו.

 ר אחד(.. העבר את הטלפון קרוב לשעון )בטווח של מט1

 ( למשך כשתי שניות.C", לחץ לחיצה ארוכה על כפתור )C. בעוד היד השנייה לא מצביעה על "2

 ”. R“ -עבור למחוג השניות י● 

 כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.” C“ -ל” R“ -עבור ממחוג השניות י● 

 ביטול החבור לטלפון 

לפעולה  מחוג השניות ומחזירה את  Bluetooth -לחיצה על כפתור כלשהו מסיימת את חיבור ה

 .הרגילה

 

 שימוש בשעון במתקן רפואי או בכלי טיס 

בכל פעם שאתה נמצא בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר בו האות האוטומטי שהתקבל או 

חיבור לטלפון עלולים לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי להשבית אותו. כדי לאפשר 

  ל זמן אוטומטי, בצע שוב את אותה פעולההתאמה מחדש ש

  "G- SHOCK Connected" במסך הבית, הקש על הסמל. 1 

 ● .לחוץ למשך כשתי שניות (C) החזק את לחצן. 2

 בצע את הפעולה המוצגת על מסך טלפון להפעלת או השבתת התאמת זמן אוטומטי. 3



 ביטול צימוד לטלפון

 כלשהו כדי להפסיק את החיבור אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור

  "G- SHOCK Connected" במסך הבית, הקש על הסמל. 1

 .בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להתנתק. 2

 

  ●הערה 

אם אינך מצליח לשייך מחדש את השעון לטלפון לאחר ביטול ההתאמה שלו, השתמש בהליך שלהלן 

  .את פעולת ההתאמה מחדש כדי למחוק את פרטי ההתאמה מהשעון ואז בצע

 .משוך את הכתר ללחיצה השנייה

 

 שניות. 5-( למשך כ Dהחזק )

 דחף את הכתר חזרה פנימה.

 

 לאחר רכישת טלפון אחר

 לטלפון בפעם הראשונה. Bluetoothעליך לבצע את פעולת ההתאמה בכל פעם שתרצה ליצור חיבור 

 של מטר אחד(.הזז את הטלפון שישויך אליו קרוב לשעון )בטווח  1.

2 .Y " במסך הבית, הקש על הסמלG- SHOCK Connected." 

 בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון שאליו הוא מזווג. 3.

 אם מופיעה הודעת הנחיה לזיווג, בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.● 

 -ייה תעבור ל". עם סיום ההתאמה, היד השנRכאשר ההתאמה מתחילה, היד השנייה תצביע על "● 

"C." 

 

 

 

 

 

 



 כיוון שעון ידני 

 .השתמש בהליך שלהלן כדי לקבוע תצורה של זמן מיקום נוכחי והגדרות זמן כפול ידנית

בזמן שהשעון מחובר לטלפון, הוא יתאים אוטומטית את הגדרות היום והשעה שלו לאלה של הטלפון. 

 אם השעון אינו מחובר לטלפון, השתמש בהליך שלהלן כדי להתאים את הגדרות היום והשעה שלו

ומאפשרת את פעולת  " A "למחוג השניה יעבור לכך ש זה גורם .משוך את הכתר ללחיצה השנייה . 1

 .הגדרת השעה והדקה

 

 

הגדרת השעה הכפולה משתנה  ● .סובב את הכתר כדי להתאים את הגדרות השעה והדקה . 2

 בהתאם להגדרת השעה הנוכחית. פעולת הכתר מושבתת בזמן שזמן כפול שעה ודקה נעים

 .לת הגדרת החודש והיוםזה מאפשר את פעו .(A) לחץ על. 3

 כדי לשנות את החודש (B) לחץ על . 4

 

 סובב את הכתר כדי לשנות את היום. 5

 זה מאפשר את פעולת ההגדרה של ספרות השנה .(A) לחץ על. 6

 .10-סובב את הכתר כדי לשנות את ספרת השנה ה . 7

 



 זה מאפשר את פעולת הגדרת הספרות של השנה .(A) לחץ על. 8

 סובב את הכתר כדי לשנות את ספרת השנה. 9

 

 .פנימה את הכתר החזר10

 

 קביעת תצורה של הגדרות זמן כפול

 זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר השעה הנוכחית באזור זמן אחר בנוסף לזמן המיקום הנוכחי שלך.

 משוך את הכתר ללחיצה הראשונה. 1

באפשרותך להגדיר את הזמן הכפול  ● .סובב את הכתר כדי לשנות את ההגדרה זמן כפול. 2

 .דקות 15במרווחים של 

 . החזר את כתר המפתח למקומו3

 

 החלף את זמן המיקום הנוכחי שלך ואת הגדרות השעה הכפולה

( למשך Bאתה יכול להחליף את הזמן במיקום הנוכחי שלך עם הזמן הכפול על ידי לחיצה ממושכת )

 כשלוש שניות.

 ( תגרום לתאורה להידלק. שמור על לחצן לחוץ למשך שלוש שניות.Bלחיצה על )● 

 

 

 

 



 סטופר

 שניות 59דקות,  59שעות,  23ד את הזמן שחלף עד שעון העצר יכול למדו

  ● הערה

שעות, המדידה תיפסק ושעון העצירה  24אם פעולת מדידת זמן מתמשכת שחלפה ממשיכה למשך 

 .פס לכל האפסים באופן אוטומטייאו

 

 שימוש בסטופר

 

                                                                                    כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים (D) לחץ על

 .שלוש פעמים כדי לחזור למצב לוח השנה (A) לחץ על

 מדידת זמן מפוצל

גורמת לציון הזמן שחלף עד  (D) כל לחיצה על ● .השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד זמן שחלף

 .שניות 5אותה נקודה )זמן פיצול( למשך 

 

                                                                                    כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים (D) לחץ על

 .שלוש פעמים כדי לחזור למצב לוח השנה (A) לחץ על

 

 



 טיימר

 ● .צפצוף כשמגיעים לסוף הספירה לאחור. סופר זמן לאחור לפי שמן התחלתי שהוזן על ידךהטיימר 

 הסוללה חלשהכאשר  - .הצליל מושתק במקרים המתוארים להלן

 כיוון טיימר

 משוך את הכתר ללחיצה הראשונה. 1

ניתן להגדיר את זמן  ● .של הספירה לאחורסובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת זמן ההתחלה . 2

 .שעות 24התחלת הספירה לאחור ביחידות של דקה עד 

 . החזר את הכתר מפתח למקומו3

 שימוש בטיימר

שניות כדי ליידע אותך מתי  10צפצוף נשמע למשך  .כדי להתחיל את הספירה לאחור (B) לחץ על. 1

כדי לאפס ספירה  .(B) לאחור מתמשכת, לחץ עלכדי להשהות ספירה  ● .מגיע סוף הספירה לאחור

  D) לאחור מושהית לשעת ההתחלה, לחץ על

 לחץ על לחצן כלשהו כדי להפסיק את הצליל. 2

 .כדי לחזור למצב שמירת זמן (A) לחץ פעמיים על 3. 

 

 שעון מעורר

כאשר הסוללה  - .הצליל מושתק במקרים המתוארים להלן ● .השעון יצפצף כשמגיע זמן האזעקה

 2כאשר השעון נמצא בחיסכון בחשמל ברמה  - חלשה

 וררכיוון שעון מע

 את האזעקה. פעילמשוך את הכתר ללחיצה הראשונה. זה מבמצב של שעון  מעורר . 1

 . סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת זמן האזעקה.2

 . דחף את הכתר חזרה פנימה.3

 ( כדי לחזור למצב לוח השנה.Aלחץ פעם אחת על ) 4.

 

 כיבוי/הפעלה של השעון המעורר

 וכיבוי. הפעלה( כדי להחליף את האזעקה בין Dלחץ על )

 



 תאורה

  .לשעון נורת לד שתוכלו להדליק לקריאה בחושך

נורת  ● .תכבה אוטומטית אם האזעקה תתחיל להישמע LED נורית ● .מדליקה את האור (B) לחיצה על

 .במהירות גבוההים נע המחוגיםהלד מושבתת בזמן ש

 כיול  מחוגי השעון 

 משוך את הכתר ללחיצה הראשונה. 1

מהפכה מלאה אחת  מבצע שמחוג השניותזה גורם לכך  .למשך כחמש שניות (D) החזק את מקש. 2

 המחוגים כיולומאפשרת התאמת 

 

 12 ל מחוג השניותהכתר כדי ליישר את סובב את . 3

 כיול מחוגי הדקות והשעהזה מאפשר התאמה של  .(A) לחץ על. 4

 

  12השעה והדקה עם  מחוגיסובב את הכתר כדי ליישר את . 5

 .זה מאפשר התאמה של יישור מחוון רמת הסוללה .(A) לחץ על. 6

 

 כתר עד להופעת מחוון מפלס הסוללה כמוצג באיור הסמוךסובב את ה 7.

 



 והדקות של שעה המחוגיםזה מאפשר התאמה של  .(A) לחץ על. 8

 

 12לשעה  המחוגיםסובב את הכתר כדי ליישר את . 9

 המחוגיםאפשר התאמה של זה מ .(A) לחץ על. 10

 

  "S" עם מחוג המצביםסובב את הכתר כדי ליישר את . 11

 זה מאפשר התאמה של יישור מחוון יום .(A) לחץ על. 12

 

  ." במרכז מחוון היום1סובב את הכתר כדי ליישר את ". 13

 .החזר את כתר המפתח למקומו. 14

 

 

 

 

 


