הוראות הפעלה לשעון  DW5600מנגנון 3229

מידע לגבי המנגנון
•בהתאם לדגם של השעון שלך ,טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע
בהיר או דמויות אור על רקע כהה .כל המדגם מציג במדריך זה מוצגים
באמצעות דמויות כהה על רקע בהיר
• פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות שמופיעות באיור .

מידע כללי
לחיצה על כפתור  Cמעבירה את השעון ממצב למצב על פי האיור

•לאחר ביצוע פעולה במצב כלשהו ,לחיצה על  Cתחזור למצב שמירת זמן
•לחצו על  Dבכל מצב כדי להאיר את התצוגה .התאורה נכבית כשתי שניות לאחר השחרור.

תצוגת שעה
כדי לקבוע את השעה והתאריך
 .1במצב ) Aזמן ( .ספרות השניות מהבהבות בתצוגה כיוון שהן נבחרו
 .2לחץ על  Cכדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.

 .3כאשר נבחרות ספרות השניות (מהבהבות) ,לחץ על  Bכדי לאפס את השניות ל  .00 -אם תלחץ
על  Bכאשר ספירת השניות נמצאת בטווח של  30עד  ,59השניות יאופסו ל "00" -ו  1-יתווסף
לדקות .אם ספירת השניות נמצאת בטווח של  00עד  ,29ספירת הדקות אינה משתנה
 .4כאשר כל ספרות אחרות (מלבד שניות) נבחרות (מהבהבות) ,לחץ על  Bכדי להגדיל את המספר.
החזקת  Bמשנה את המספר במהירות גבוהה • .כדי לעבור בין הפורמטים של  12שעות ו - 24
שעות ,הקש  Dכאשר חלק הספרות מהבהבות .
 .5לאחר שתגדיר את השעה והתאריך ,לחץ על  Aכדי לחזור למצב 'שמירת זמן • '.יום השבוע נקבע
אוטומטית בהתאם לתאריך • .ניתן לקבוע את התאריך בטווח  1בינואר  2000עד  31בדצמבר
. • 2099אם אינכם מפעילים כפתור כלשהו במשך מספר דקות ,כאשר הבחירה מהבהבת ,ההבהוב
נעצר והשעון חוזר אוטומטית למצב תצוגת שעה.

מידע על התאורה
כאשר אתם מחליפים את הפונקציה של תאורת הרקע ,התאורה האחורית של השעון מהבהבת בכל
פעם שהתראה שעון עצר או שעון שעה נשמעים
* לחיצה על  Dבכל עת תאיר את התצוגה ,ללא קשר להגדרות ההפעלה  /כיבוי של התאורה
* התאורה של שעון זה הינה תאורה אלקטרונית  (EL),המאבד את כוחו המאיר לאחר שימוש ארוך
טווח
* שימוש תכוף בתאורה האחורית מקצר את חיי הסוללה
* השעון ישמיע צליל קול בכל פעם שהתצוגה מוארת .זה לא מצביע על תקלה של השעון
כדי להפעיל ולכבות את פונקציית התאורה האחורית במצב 'שמירת זמן' ,החזק את  Bלמשך כשתי
שניות כדי להפעיל ולכבות את הפונקציה האחורית .כאשר תפעיל את פונקציית התאורה האחורית,
יופיע מחוון על הצג כפי שמוצג.

שעון מעורר
ניתן להגדיר התראה עם שעה ,דקות ,חודש ויום.
כשההתרעה מופעלת ,ההתראה נשמעת למשך  20שניות בזמן שהוגדר מראש.
כאשר אות שעה שעה פועל ,השעון מצפצף בכל שעה עגולה .
כדי להגדיר התראה יומית הגדר את השעה והדקות למשך זמן ההתראה .בחר " "-עבור החודש ""-
עבור היום (ראה שלב  3תחת "כדי להגדיר את זמן ההתראה") .סוג זה של הגדרה גורם להפעלת
האזעקה בכל יום בעת הגדרתה • .כדי להגדיר תזכורת תאריך הגדר את החודש ,היום ,השעה
והדקות למשך זמן ההתראה .סוג זה של הגדרה גורם להשמעת הצלצול בזמן הספציפי ,בתאריך
הספציפי שהגדרת.
* כדי להגדיר התראה של חודש אחד הגדר את החודש ,השעה והדקות למשך זמן ההתראה.
בחר "" "-עבור היום (ראה שלב  3תחת" כדי להגדיר את זמן ההתראה ") .סוג זה של הגדרה גורם
להשמעת הצלצול בכל יום בעת הגדרתו ,רק במהלך החודש שהגדרת
* כדי להגדיר התראה חודשית הגדר את השעה ,השעה והדקות למשך זמן ההתראה .בחר " "-עבור
החודש (ראה שלב  3תחת "כדי לקבוע את זמן ההתראה") .סוג זה של הגדרה גורם להשמעת
התראה בכל חודש בעת הגדרתך ,ביום שהגדרת .כדי להגדיר את שעת ההתראה
.1לחץ על  Aבמצב 'אזעקה' עד שספרות השעות יתחילו להבהב בתצוגה .מספרי השעות מהבהבים
מפני שנבחרו • .בשלב זה ,האזעקה מופעלת באופן אוטומטי
. .2לחץ על  Cכדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.

 3לחץ על  Bכדי להגדיל את הספרות שנבחרו .החזקת  Bמשנה את המספר במהירות גבוהה.
• הפורמט ( 12שעות ו  - 24שעה) של זמן ההתראה תואם לתבנית שתבחר עבור זמן רגיל.
• בעת קביעת זמן ההתראה בתבנית  12שעות ,הקפד להגדיר את השעה כהלכה בבוקר או בשעות
אחר הצהריים.
 .4לאחר שתגדיר את שעת ההתראה ,לחץ על  Aכדי לחזור למצב 'אזעקה'.
• אם אינכם מפעילים כפתור כלשהו לכמה דקות כאשר הבחירה מהבהבת ,לחצו על הלחצן מהבהב
והשעון חוזר למצב 'אזעקה' באופן אוטומטי.

כדי להפסיק את ההתראה לחץ על לחצן כלשהו כדי להפסיק את ההתראה לאחר הפעלת הצליל .
כדי להפעיל או לבטל את השעון המעורר ואת השעה לחץ על  Bבמצב 'אזעקה' כדי לשנות את מצב
ההתראה

טיימר
טיימר הספירה לאחור ניתן להגדיר בטווח של  1עד  24שעות .כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס,
אזעקה נשמעת למשך  10שניות או עד שתלחץ על לחצן כלשהו .
כדי לקבוע את זמן הספירה לאחור
 .1לחץ על  Aבמצב טיימר .ספרת השעות מהבהבת בתצוגה כיוון שהיא נבחרה
 .2לחץ על  Cכדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.

 3לחץ על  Bכדי להגדיל את המספר שנבחר .החזקת  Bמשנה את המספר במהירות גבוהה.
• כדי לקבוע את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל  - 24שעות ,הגדר את השעה .0:00
 .4לאחר שתגדיר את זמן הספירה לאחור ,לחץ על  Aכדי לחזור למצב טיימר ספירה לאחור.
• אם אינכם מפעילים כפתור כלשהו לכמה דקות כאשר הבחירה מהבהבת ,לחצו על הלחצן
מהבהב ואת השעון חוזר למצב טיימר ספירה לאחור באופן אוטומטי.
כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור
 .1לחץ על  Bבמצב ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.
 .2לחץ שוב על  Bכדי לעצור את טיימר הספירה לאחור.
• ניתן להמשיך בפעולת הטיימר על ידי לחיצה על B
 .3עצור את הטיימר ולאחר מכן לחץ על  Aעד שהזמן הספציפי יאופס לערך ההתחלתי שלו.
• עם סיום הספירה לאחור ותזמון החזרה האוטומטית כבוי ,ההתראה נשמעת למשך  10שניות או עד
לעצירת ההתראה על  -ידי לחיצה על לחצן כלשהו .תזמון הספירה לאחור נעצר ,וזמן הספירה מאופס
באופן אוטומטי לערך ההתחלתי שלו לאחר הפסקת ההתראה.
כדי להפעיל ולכבות את תזמון החזרה האוטומטית
 .1לחץ על  Aבמצב טיימר .ספרת השעות מהבהבת בתצוגה כיוון שהיא נבחרה
 .2לחצו על מקש  Dכדי לעבור למצב 'כבוי אוטומטי
 .3לחץ על  Aכדי לחזור למצב טיימר ספירה לאחור • .כאשר בסוף הספירה לאחור הוא הגיע בזמן
חוזר אוטומטי הוא פועל ,אזעקה נשמע ,אבל זמן הספירה לאחור הוא לאפס ואת העיתוי הספירה
לאחור מתחיל שוב אוטומטית בכל פעם הספירה לאחור מגיע לאפס .ניתן לעצור את התזמון על ידי
לחיצה על  B,ולאפס ידנית את זמן הספירה לאחור על ידי לחיצה עלA.

סטופר
מצב סטופר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף ,פיצול פעמים ,ושני גמרים.
הטווח של סטופר הוא  23שעות 59 ,דקות 59 ,שניות .
כדי למדוד את הזמן שחלף
 .1לחצו על  Bכדי להפעיל את שעון העצר
 .2לחצו על  Bכדי לעצור את שעון העצר • .ניתן לחדש את פעולת המדידה לחיצה על  Bשוב
 .3לחץ על  Aכדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים • .במשך  60הדקות הראשונות ,התצוגה תציג
דקות ,שניות ,ו  1/100השני .לאחר  60דקות ,פורמט התצוגה משתנה כדי להציג שעות ,דקות
ושניות.
כדי למדוד זממן מפוצל
 .1לחצו על  Bכדי להפעיל את שעון העצר
 .2לחץ על  Aכדי להציג את התזמון עד לנקודה זו .שעון העצר נמשך באופן פנימי
 .3לחץ על  Aכדי לנקות את זמן הפיצול ולהמשיך במדידת זמן בתצוגה
• .ניתן לחזור על שלבים  2ו  3-פעמים רבות ככל תרצה
 .4לחצו על  Bכדי לעצור את מדידת הזמן
 .5לחץ על  Aכדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים .
כדי לסיים את המקום הראשון ואת השני מסתיים
 .1לחצו על  Bכדי להפעיל את שעון העצר .
 .2לחץ על  Aכאשר יחידת הגמר הראשונה חוצה את הקו ,והקלט את השעה
 .3לחצו על  Bכאשר המנתח השני חוצה את הקו
 .4לחץ על  Aכדי להציג את שעת הסיום של יחידת הגמר השנייה
.5לחץ שוב על  Aכדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.

