הוראות הפעלה למנגון  593שעון F-91
קריאת תצוגה

 :SUיום ראשון :MO ,יום שני ,יום שלישי :יום שלישי :WE ,יום רביעי :TH ,יום חמישי :FR ,יום שישי,
 :SAשבת (מעבר בין  12שעות לפורמטים  24שעות) במצב זמן קבוע ,עם כל לחיצה על  ,Aהתצוגה
עוברת בין  12שעות ל  24-שעות.

כיוון שעון מעורר
אם האזעקה היומית מוגדרת ,הבאזר נשמע למשך  20שניות בזמן הקבוע כל יום עד לניקוי .כדי
לעצור את הבאזר ,לחץ על כפתור  .Lאם אות הזמן מוגדר ,השעון נשמע כל שעה בשעה.
(הדגמת צליל) לחץ והחזק את כפתור  Aבמצב אזעקה כדי להישמע זמזם

לחץ על  Lבמצב האזעקה היומי להגדרת השעה .שעה מתקדמת בכל לחיצה על .A
לחץ על  Lכדי להגדיר ספרות דקות .דקה מתקדמת בכל לחיצה על  .Aלחץ על  Lכדי להשלים* .
* אם לוחצים על כפתור  ,Cהשעון חוזר למצב קביעת הזמן הרגיל.
(התקדמות ספרה מהירה) כאשר לוחצים על לחצן  Aלמשך יותר משתי שניות ,הספרה מתקדמת
במהירות .עם שחרורו ,התקדמות הספרות תיפסק.

[הפעלה או כיבוי של אזעקה יומית וזמן זמן]

הגדרת זמן ולוח שנה
חשוב :יש לבצע מעקב אחר הגדרת הרצף בעת ביצוע כל הגדרה חדשה.

לחץ על  Lכדי
לעבור
להגדרת
היום .לחץ על
Aכדי להגדיל
את המספר

לחץ על  Lכדי
לעבור
להגדרת
התאריך .לחץ
על  Aכדי
להגדיל את
המספר

לחץ על  Lכדי
לעבור
להגדרת
החודש .לחץ
על  Aכדי
להגדיל את
המספר

לחץ על  Lכדי
לעבור
להגדרת
הדקות .לחץ
על  Aכדי
להגדיל את
המספר

לחץ על  Lכדי
לעבור
להגדרת
השעה .לחץ
על  Aכדי
להגדיל את
המספר

לחץ על A
כדי להתאים
שניות

לחץ על  Cשלוש
פעמים כדי
לשנות את מצב
הליים הרגיל
למצב הגדרת זמן
 /לוח שנה

* ניתן לשמור על זמן מדויק על ידי תיקון השניות אחת לחודש על אות זמן מרדיו ,טלוויזיה ,טלפון וכו'
(התקדמות ספרה מהירה) כאשר לוחצים על כפתור  Aלמשך יותר משתי שניות ,הספרה מתקדמת
במהירות .עם שחרורו ,התקדמות הספרות תיפסק.
• ניתן לדלג על תיקון של כל ספרה ,אם לא נדרש ,על ידי לחיצה חוזרת על כפתור .L
• אם אינך מפעיל אף כפתור במשך מספר דקות בזמן שהבחירה מהבהבת ,ההבהוב נעצר והשעון
חוזר למצב קביעת הזמן הרגיל באופן אוטומטי.

מפרטים
דיוק בטמפרטורה רגילה 30 ~ :שניות בחודש קיבולת תצוגה:
• מצב קביעת זמן קבוע
שעה ,דקה ,שנייה ,אחר הצהריים  /אחר הצהריים ,תאריך ויום
מערכת לוח שנה :לוח שנה אוטומטי מוגדר ל  28יום לחודש פברואר
• מצב אזעקה יומי
• פונקציית אות שעה לפי שעה
• מצב שעון עצר
כושר מדידה 59 :דקות  59.99שניות יחידת מדידה 1/100 :שנייה
מצבי מדידה :זמן רגיל ,זמן נטו ,זמן מפוצל ופעמים  1-2מקום סוללה:
סוללת ליתיום אחת (סוג –– CR-2016 :למעט מודול  –– BR-2020 / 1271מודול  1271בלבד) כ.
הפעלה של  7שנים על סוג ( CR-2016למעט מודול  10 / )1271שנים על סוג ( BR- 2020מודול 1271
בלבד)[ .בהנחה שפעולת אזעקה במשך  20שניות  /יום ופעולה קלה אחת למשך שניות  /יום]
הערה :אין דרך שרכיבי היחידה עלולים להיפגע או לתקלה ,עקב הפעלה לא נכונה של הכפתורים.
אם מופיע מידע מבלבל בתצוגה זה אומר שרצף הכניסה לא היה נכון .אנא קרא את המדריך ונסה
שוב.

