
 3488הוראות למנגנון  

 הוראות כלליות 

 כדי לעבור ממצב למצב.  Cלחץ על  

 מצב שמירת זמן. מחזירה ל- C לאחר ביצוע פעולה בכל מצב, לחיצה על 

)מסומן כאשר   ך כמה דקות בזמן ביצוע הגדרות בכל מצב אם לא תלחץ על אף כפתור במש •

הבהב(  ל )ההגדרות מפסיקות   ההגדרות מהבהבות(, השעון מנקה אוטומטית את מסך ההגדרות

 וחוזרת לתצוגה הרגילה של המצב שבו אתה נמצא. 

לחצן למשך שניה אחת או   C-שעון זה חוזר למצב שמירת זמן בכל פעם שאתה מחזיק את ה •

מה עליך לעשות לאחר מכן,   שתיים. אם אי פעם תאבד את המעקב באיזה מצב אתה נמצא או

 כדי לחזור לקביעת זמן רגילה.  Cהחזק את 

 כדי להאיר את התצוגה. Lבכל מצב לחץ על  •

 

 

 תצוגת שעה 

 

 כיוון שעון  

                                                 ספרות השניות מהבהבות שה . החזק לחוץ זמן מה במצב שמירת זמן עד 1

 סדר פעולות.   כדי לשנות את הבחירה בהמשךC. הקש 2



 

. אם תלחץ על  00-ל  כדי לאפס את השניות  Dנבחרות )מהבהבות(, לחץ על ה. בעוד ספרות השניות 3

D מתווספת לדקות.   1-ו  00-, השניות מאופסות ל 59עד   30ח של בזמן שספירת השניות היא בטוו

                                                    , ספירת הדקות ללא שינוי. 29עד   00בטווח של  אם ספירת השניות בפנים 

כדי להקטין אותו. בעוד שהגדרת   Bהגדל את המספר או  Bאו    D, הקש  מהבהבות ספרות ה. בעוד 4

                                                    .24-ל  12כדי לעבור בין  B או   Dקש על  נבחר, ה  שעות היא 12/24פורמט 

 נותב תכלצאת ממצ  A.  לחץ על 5

 טיימר 

 

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

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

 כדי להגדיר את שעת ההתחלה של הספירה לאחור 

 בהבות עד שהספרות מה  . החזק לחוץ זמן מה בטיימר הספירה לאחור1

 סדר פעולות.   כדי לשנות את הבחירה בהמשךC. הקש 2

 

כדי להקטין אותו. לחיצה ממושכת על כל אחד   Bכדי להגדיל את המספר שנבחר או   D. לחץ על 3

 מהלחצנים משנה את הבחירה במהירות גבוהה. 

 לספירה לאחור . לאחר שהגדרת את שעת ההתחלה של הספירה לאחור, הקש פעמיים כדי לחזור  4



 מצב טיימר. 

 כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור 

                                          במצב טיימר ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור. Dעל   . הקש  1

                                                                                    כדי לעצור את טיימר הספירה לאחור. D. לחץ על 2

x   ניתן לחדש את פעולת טיימר הספירה לאחור על ידי לחיצה עלD .                                                              

ערך  ל  כדי לאפס את זמן הספירה לאחור Bירה לאחור ולאחר מכן לחץ על . עצור את טיימר הספ3

 התחלתי. 

x 10האזעקה נשמעת למשך כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור ותזמון החזרה האוטומטית כבוי, ה  

 שניות או עד שתפסיק את האזעקה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו. 

ערך התחלתי לאחר הפסקת  פס אוטומטית לתזמון הספירה לאחור נפסק וזמן הספירה לאחור מאו

 האזעקה. 

 כדי להפעיל ולכבות את תזמון החזרה האוטומטי ואת צפצוף ההתקדמות 

 ON/OFFבחר חוץ זמן מה במצב טיימר ספירה לאחור. ספרות השעה מהבהבות ל A. החזק 1

                                                    ( ולכבות. כדי להפעיל את החזרה האוטומטית )  B או  D. לחץ על 2

                                             . ON/OFFכדי להעביר את המהבהב להגדרת ביפפר ההתקדמות C. לחץ על 3

                                                        ( ולכבות. כדי להפעיל את צפצוף ההתקדמות ) B או  D. לחץ על 4

 ר. כדי לחזור למצב טיימר הספירה לאחו A. לחץ על 5

x  נשמע, אבל   כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור בזמן שהחזרה אוטומטית מופעלת, האזעקה

יכול לעצור את הספירה לאחור על ידי   הספירה לאחור מתחילה מחדש מההתחלה בלי להפסיק. אתה

 . Bלחיצה על   איפוס ידנית לשעת ההתחלה על ידי  Dלחיצה על  

x  צליל טיימר   שניות או פחות והחזרה אוטומטית מופעלת,   10אם אתה מגדיר זמן התחלה של

 שנייה אחת.   שניות( נשמע רק למשך זמן קצר  10הספירה לאחור )שנשמע בדרך כלל למשך 

x 5, 10עובר את הסימנים של   פר ההתקדמות מופעל, השעון מצפצף כזמן הספירה לאחורכאשר בי  ,

 וסימנים של שנייה אחת.  , 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50-דקות, ואת ה  1-ו  2, 3, 4

 

 סטופר 

 

 



שעון    מצב שעון העצר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, זמני פיצול ושני גימורים. הטווח של ה

 פונקציית הפעלה אוטומטית.  שעון העצר כולל גם   שניות.  59.99דקות,  59שעות,  23העצר הוא 

 

 פונקציית ההפעלה האוטומטית 

הספירה לאחור   שניות. כאשר  5עם פונקציית ההפעלה האוטומטית, השעון מבצע ספירה לאחור של 

שלוש שניות מהספירה לאחור,    מגיעה לאפס, פעולת שעון העצר מתחילה אוטומטית. במהלך הגמר

 פר בכל שנייה. נשמע בי

 להפעיל ולכבות את פונקציית ההפעלה האוטומטית 

 לסירוגין.   כדי להחליף אותו Bבזמן שהתצוגה מציגה את כל האפסים במצב שעון עצר, לחץ על 

x  המחווןA.START  מוצג בתצוגה העליונה בזמן ש 05-מופיע ו-Auto-Start   מופעל. מחווןA.START  

התצוגה מציגה את השעה הנוכחית כאשר ההפעלה האוטומטית   -ה  אינו מוצג והחלק העליון של 

 כבויה. 

 פונקציית זמן היעד 

השמירה על ידי שעון העצר   עם פונקציית זמן היעד, נשמעת אזעקה למשך עשר שניות בכל פעם

 מגיעה לזמן יעד שהגדרתם מראש. 

 

 כדי להגדיר את זמן היעד וכדי להפעיל ולכבות אותו 

 



מתחילה  הספרה עד ש  לחוץ Aמצב שעון עצר, החזק את -. בזמן שהתצוגה מציגה את כל האפסים ב 1

 להבהב  

 כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא. C. הקש 2

 להקטין אותו.    Bכדי להגדיל את המספר שנבחר או   D. לחץ על 3

x  לחץ עלB   וD 00'  0:00-הגדרה ל  באותו הזמן כדי לנקות את ." 

 . ON/OFFכדי להעביר את ההבהוב להגדרת זמן היעד  A. לחץ על 4

 כדי להפעיל ולכבות את זמן היעד. Dor B. לחץ על 5

 שעון עצר.  כדי לחזור למצב  A. לחץ על 6

 

 ָחׁשּוב! 

 האזעקה לא תישמע אם לא תפעיל את זמן היעד. 

x  לחץ עלA, C       אוL  .כדי לעצור את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע 

 

 אזעקה / שעון מעורר

 

 שניות בשעה שנקבעה מראש בכל יום.  20נשמע במשך  כאשר האזעקה היומית מופעלת, האזעקה

 .  לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את האזעקה

 כדי להגדיר את זמן ההתראה 

 . לחץ לחיצה ממושכת עד שספרות השעה יתחילו להבהב 1

 סדר פעולות.   כדי לשנות את הבחירה בהמשךC. הקש 2

 



כל אחד   כדי להקטין אותם. מחזיק מעמד  B-כדי להגדיל את הספרות שנבחרו ו D. לחץ על 3

 מהלחצנים משנה את הבחירה במהירות גבוהה. 

 כדי לחזור למצב ההתראה.  Aההתראה, לחץ על  . לאחר שתגדיר את זמן4

 

 

 כדי להפעיל ולכבות את האזעקה היומית ואת אות הזמן השעה 

 אות זמן ברצף הבא.   במצב אזעקה כדי לשנות את מצב האזעקה היומית והשעה Bלחץ על  

 

x   ( מוצגים  ( ומחוון הדלקת זמן שעה ) מחוון האזעקה מופעל )   בתצוגה בכל המצבים כאשר

 פונקציות אלו מופעלות. 

 כדי לבדוק את צליל האזעקה 

 לחוץ במצב אזעקה כדי להפעיל את האזעקה.  Bהחזק את 

x  שימו לב שלחיצה עלB  משנה את האזעקה ואת אות הזמן השעהON/OFF 

 

 מצב זמן כפול 

 

 אזור זמן אחר. אתה יכול גם לבחור את שמירת הזמן במצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן 

 מצב שמירת זמן.  ד מהשעות( בנפר  24שעות או  12פורמט )

 

 



 כדי להגדיר את הזמן הכפול 

 ספרות מהבהבות  עד ש . החזק לחוץ זמן מה במצב זמן כפול 1

 סדר פעולות.   כדי לשנות את הבחירה בהמשךC. הקש 2

 

 להקטין אותם.    Bלהגדלת הספרות שנבחרו ועל  D. לחץ על 3

 כדי לחזור למצב זמן כפול.  A. לאחר שתגדיר את השעה, לחץ על 4

 

 תאורה 

 חושך. ב פני השעון מוארים לקריאה נוחה

כדי להאיר  L(, לחץ על  ות מהבהבות כאשר הספרבכל מצב )למעט במצב הגדרה,   כדי להדליק תאורה

 את הצג. 


