
הוראות הפעלה לשעון  dw6900 מנגנון 3230 אודות מדריך זה 

תלוי בדגם השעון שלך, טקסט תצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר או כדמויות בהירות על • 

     רקע כהה. כל תצוגות הדגימה במדריך זה מוצגות באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.

 אמצעות האותיות המוצגות באיורפעולות הכפתור מסומנות ב• 

 דריך כללימ

.3230כל האיורים במדריך זה מראים את מודול • 

תחזור  Cלחיצה על כדי לעבור ממצב למצב. לאחר שתבצע פעולה במצב כלשהו,  Cלחץ על • 

     למערכת הזמן.

 .Dבמצב כלשהו כדי להאיר את הצג. הארה נכבה כשתי שניות לאחר שחרור  Dלחץ על • 

 תצוגת שעה

לקביעת השעה והתאריך

 במצב במצב שמירת זמן. ספרות השניות מהבהבות בתצוגה מכיוון שנבחרו. A. לחץ על 1

 כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא Cלחץ על . 2

". אם תלחץ על 00כדי לאפס את השניות ל " E. כאשר ספרות השניות נבחרות )מהבהב(, לחץ על 3

E  לדקות. אם ספירת  1" ונוספות 00, השניות מתאפסות ל "59ל  30בזמן שספירת השניות נעה בין

     , ספירת הדקות אינה משתנה.29עד  00השניות היא בטווח של 

כדי להגדיל את המספר.  Eד שניות( )מהבהב(, לחץ על . אם נבחרים כל ספרות אחרות )מלב4

     משנה את המספר במהירות גבוהה. Eהחזקה ממושכת 

     כאשר מספרים מהבהבים. Dשעות, לחץ על  24שעות ו  12כדי לעבור בין הפורמטים של • 

 כדי לחזור למצב שמירת זמן. A. לאחר שתגדיר את השעה והתאריך, לחץ על 5

     טומטית בהתאם לתאריך.יום השבוע מוגדר או• 

     .2099בדצמבר  31עד  2000בינואר  1ניתן לקבוע את התאריך בטווח של • 

אם אינך מפעיל כפתור במשך מספר דקות בזמן שהבחירה מהבהבת, ההבהוב נעצר והשעון חוזר • 

 למצב שמירת זמן באופן אוטומטי.



 התאורה

שיופעל השעון מהבהבת בכל פעם כשאתה מפעיל את פונקציית התאורה האחורית, התאורה 

                                                                  ., טיימר הספירה לאחור או אות השעה נשמעיםהמעורר

        במצב כלשהו מאירה את הצג, ללא קשר להגדרת ההפעלה / כיבוי של התאורה  Dלחיצה על • 

(, אשר מאבד מכוח ההארה שלו לאחר ELזוהר )-אור אלקטרו פועלת עלשל שעון זה התאורה • 

                                                                                                                            שימוש ארוך מאוד.

                                                                                       מקצר את חיי הסוללה.שימוש תכוף בתאורה • 

 -בכל פעם שהתצוגה מוארת. זה נגרם על ידי טרנזיסטור שרוטט כאשר לוח הל צלי ישמיעהשעון • 

EL .נדלק. זה לא מצביע על תקלה בשעון                                                                                                    

              כאשר היא נראית תחת אור שמש ישיר.יתכן שקשה לראות את התאורה שמספקת התאורה • 

 התאורה האחורית מפסיקה להידלק אוטומטית בכל פעם שנשמעת אזעקה

 

 אוטומטית כדי להפעיל ולכבות את פונקציית התאורה האחורית

למשך כשתי שניות כדי להפעיל ולכבות את פונקציית התאורה  Eבמצב שמירת זמן, החזק את 

 האחורית. כשאתה מדליק את פונקציית התאורה האחורית, יופיע חיווי בתצוגה כמוצג.

 

מחוון פונקצית התאורה האחורית נשאר על הצג בכל המצבים עד שתכבה את פונקציית התאורה • 

                                                                                                                                       האחורית.

פעולת  הפעולה לעיל שולטת בפעולה של פונקציית התאורה האחורית בלבד. זה לא משפיע על• 

 צלילים ואותות נשמעים

 

 שעון מעורר

 

אתה יכול להגדיר אזעקה עם שעה, דקות, חודש ויום. כאשר האזעקה פועלת, האזעקה נשמעת 

 מראש. כאשר אות השעה פועל, השעון מצפצף כל שעה על שעה. שניות בזמן שנקבע 20למשך 

 סוגי אזעקה

 סוגי האזעקה שתקבלו תלויים במידע שהגדרת.



                                                                                                                   להגדרת אזעקה יומית• 

תחת "הגדרת  3" ליום )ראה שלב - -" -" לחודש ו-הגדר את השעה והדקות לזמן האזעקה. הגדר "

 ה בכל יום בשעה שקבעת.זמן האזעקה"(. הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעק

                                                                                                             להגדרת אזעקת תאריך• 

הגדר את החודש, היום, השעה והדקות לזמן האזעקה. הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה 

 בזמן הספציפי, בתאריך הספציפי שקבעת.

                                                                                                          להגדרת אזעקה של חודש• 

זמן  תחת "הגדרת 3" ליום )ראה שלב - -הגדר את החודש, השעה והדקות לזמן האזעקה. הגדר "

האזעקה"(. הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה בכל יום בשעה שקבעת, רק במהלך החודש 

 שקבעת.

                                                                                                          להגדרת אזעקה חודשית• 

תחת "להגדרת זמן  3" לחודש )ראה שלב -קבעו את היום, השעה והדקות לזמן האזעקה. הגדר "

 ת, ביום שקבעת.האזעקה"(. הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה מדי חודש בשעה שקבע

 לקביעת זמן האזעקה

במצב במצב אזעקה עד שספרות השעה מתחילות להבהב בתצוגה. ספרות השעה  Aלחץ על  1.

                                                                                                           מהבהבות מכיוון שנבחרו.

 בשלב זה האזעקה מופעלת אוטומטית.• 

 כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא C. לחץ על 2

                                                                                    
משנה את המספר במהירות  Eכדי להגדיל את הספרות שנבחרו. החזקה ממושכת  Eלחץ על  .3

                                                                                                                                            גבוהה.

  שעות( של זמן האזעקה תואם את הפורמט שתבחר עבור תזמון זמן רגיל. 24שעות ו  12הפורמט )• 

ו אחר שעות, הקפד להגדיר את השעה כהלכה בבוקר א 12בעת קביעת זמן האזעקה בתבנית של • 

 הצהריים.

                                                 כדי לחזור למצב אזעקה. Aלאחר שתגדיר את זמן האזעקה, לחץ על . 4

אם אינך מפעיל כפתור במשך מספר דקות בזמן שהבחירה מהבהבת, ההבהוב נעצר והשעון חוזר • 

 למצב האזעקה באופן אוטומטי.

 

 להפסקת האזעקה

                                                        לחץ על כל כפתור כדי להפסיק את האזעקה לאחר שהיא תתחיל להישמע.

                                                                              ת אות השעהכדי להפעיל ולכבות את האזעקה וא

 ואת אות השעה לפי שעה ברצף הבא. במצב במצב אזעקה כדי לשנות את מצב האזעקה Eלחץ על 

 



 טיימר

 

שעות. כאשר הספירה לאחור מגיעה  24ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של שנייה עד 

 שניות או עד שתלחץ על כפתור כלשהו. 10נשמעת למשך לאפס, אזעקה 

 להגדרת זמן הספירה לאחור

    במצב במצב טיימר הספירה לאחור. ספרת השעות מהבהבת בתצוגה מכיוון שנבחרה. A. לחץ על 1

 כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא. C. לחץ על 2

 

     משנה את המספר במהירות גבוהה. Eכדי להגדיל את המספר שנבחר. החזקה ממושכת  Eלחץ על  3

                                 .00'00: 0שעות, קבע  24-כדי להגדיר את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל • 

                       כדי לחזור למצב טיימר הספירה לאחור. A. לאחר שתגדיר את זמן הספירה לאחור, לחץ על 4

אם אינך מפעיל כפתור במשך מספר דקות בזמן שהבחירה מהבהבת, המהבהב נעצר והשעון חוזר • 

 למצב טיימר הספירה לאחור באופן אוטומטי.

 לשימוש בטיימר הספירה לאחור

                                       לאחור כדי להתחיל את טיימר הספירה לאחור.במצב במצב טיימר  Eלחץ על  . 1

                                                                          כדי לעצור את טיימר הספירה לאחור. Eלחץ שוב על . 2

                                                .Eבאפשרותך להמשיך בפעולת טיימר הספירה לאחור על ידי לחיצה על • 

 עד שזמן הספירה לאחור יתאפס לערך ההתחלה שלו. A. עצור את הטיימר ולחץ על 3

שניות או  10חזרה אוטומטית אינו פעיל, האזעקה נשמעת למשך עם סיום הספירה לאחור והעיתוי ל• 

עד שתפסיק את האזעקה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו. תזמון הספירה לאחור נעצר, וזמן הספירה 

 לאחור מתאפס אוטומטית לערך ההתחלה שלו לאחר הפסקת ההתראה.

 כדי להפעיל ולכבות את תזמון החזרה האוטומטי

 רת השעות מהבהבת בתצוגה מכיוון שנבחרה.במצב במצב טיימר הספירה לאחור. ספ Aלחץ על . 1

                                                                       כדי להפעיל ולכבות את החזרה האוטומטית. Dלחץ על . 2

                                                                                 כדי לחזור למצב טיימר הספירה לאחור. Aלחץ על . 3

כשמגיעים לסוף הספירה לאחור בזמן שחזרה אוטומטית פועלת, האזעקה נשמעת, אך זמן הספירה • 

 מתחיל אוטומטית בכל פעם שהספירה לאחור מגיעהלאחור מתחיל לאפס ותזמון הספירה לאחור 

, ולאפס ידנית לזמן הספירה לאחור מתחילה Eאפס. אתה יכול להפסיק את התזמון על ידי לחיצה על 

 .Aעל ידי לחיצה על 

 

 



 סטופר

 

 23 . טווח שעון העצר הואסיומותי תמצב שעון העצר מאפשר לך למדוד זמן שחלף, זמני פיצול וש

  .שניות 59דקות,  59שעות, 

 כדי למדוד זמן שחלף

                                                                                               כדי להפעיל את שעון העצר E לחץ על. 1

                                                                                                   שעון העצר כדי לעצור את E לחץ על . 2

                                                   E באפשרותך לחדש את פעולת המדידה על ידי לחיצה נוספת על • .

                                                                               כדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים B לחץ על. 3

דקות,  60שנייה. לאחר  1/100 -הדקות הראשונות, התצוגה מציגה דקות, שניות ו 60במשך  • .

 פורמט התצוגה משתנה לשעה, דקות ושניות

 זמני פיצול תעדל

                                                                                          כדי להפעיל את שעון העצר. E. לחץ על 1

                                   כדי להציג את התזמון לנקודה זו. תזמון שעון העצר נמשך באופן פנימי. Bלחץ על . 2

                                              צול ולהמשיך במדידת זמן בתצוגה.כדי לנקות את זמן הפי Bלחץ על  3.

                                                                              כמה פעמים שתרצו. 3-ו  2תוכלו לחזור על שלבים • 

                                                                                            כדי להפסיק את מדידת הזמן. E. לחץ על 4

 כדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים. B. לחץ על 5

 ומקום שני נגמר מיקום ראשון

                                                                                             כדי להפעיל את שעון העצר. E. לחץ על 1

                                                                    וצה את הקו, ורשום את הזמן.כאשר הגמר הראשון ח B. לחץ על 2

                                                                                      כאשר הגמר השני חוצה את הקו. E. לחץ על 3

                                                                              השני. מרגשל ה הסיוםכדי להציג את זמן  Bלחץ על . 4

 כדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים. Bלחץ שוב על . 5

 

 מפרטים

                                                                                   שניות בחודש ±15 דיוק בטמפרטורה רגילה: 

(, חודש, יום, יום השבוע מערכת זמן: ניתן Pשמירת זמן: שעה, דקות, שניות, אחר הצהריים )

                                                                                       שעות 24שעות ו  12להחלפה בין פורמטים של 

                                              2099ועד  2000שנה אוטומטי שתוכנת מראש משנת -מערכת לוח שנה: לוח

 קה מרובת פונקציות, אות שעה לפי שעהאזעקה: אזע



                                                                                                                                               שעון עצר

                                                                                                               יחידת מדידה: שניה אחת

                                               שעות אחר: פונקציה של חזרה אוטומטית 24טווח הקלט: משנייה אחת עד 

                                                                                                                                      שעון עצר

                                                                   הדקות הראשונות( 60שנייה )במשך  1/100יחידות מדידה: 

                                                                                                     דקות( 60שנייה אחת )אחרי 

        י מדידה: זמן שחלף, זמן פיצול ושני סיומותשניות מצב 59דקות,  59שעות,  23כושר מדידה: 

  זוהר(-)אלקטרו ELתאורה: תאורה אחורית של 

בהנחה של פעולת תאורה ) CR2016 כשנתיים מסוג (CR2016 :סוללה: סוללת ליתיום אחת )סוג

 שניות / יום 20שניות / יום והפעלת אזעקה  3.5 אחורית

 .הערה: שימוש תכוף בתאורה האחורית מקצר את חיי הסוללה שצוינו לעיל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




