
 5602הוראות למנגנון 

 

 .חלק זה מספק סקירה כללית של השעון ומציג דרכים נוחות לשימוש בו ... לפני תחילת העבודה

 ָחׁשּוב!

שעון זה אינו מכשיר מדידה ייעודי במיוחד. קריאות פונקציות מדידה מיועדות להתייחסות כללית ● 

 בלבד.

טיולים רציניים, טיפוס הרים או פעילויות בכל פעם שאתה משתמש במצפן הדיגיטלי של שעון זה ל● 

אחרות, הקפד לקחת תמיד מצפן אחר כדי לאשר קריאות. אם הקריאות שמפיק המצפן הדיגיטלי של 

נקודות של מצפן השעון כדי  2או כיול  8שעון זה שונות מאלו של המצפן האחר, בצע כיול איור 

 להבטיח דיוק טוב יותר.

 קריאות וכיול של מצפן

ה אפשרי אם השעון נמצא בסמוך למגנט קבוע )אביזר מגנטי וכו '(, חפצי מתכת, חוטי מתח לא יהי

 גבוה, חוטי אוויר או מכשירי חשמל ביתיים חשמליים )טלוויזיה, מחשב, טלפון סלולרי וכו'(.

השעון מחשב ומציג גובה יחסי בהתבסס על קריאות לחץ ברומטריות המיוצרות על ידי  ,מצב הגובה● 

הלחץ שלו. מכיוון שכך, ערכי הגובה המוצגים על ידי השעון עשויים להיות שונים מגובה  חיישן

האמיתי ו / או גובה פני הים המצוין עבור האזור בו אתה נמצא. מומלץ כיול קבוע בהתאם להתוויות 

 הגובה )גובה( המקומי.

 הערה

ור עשוי להיות שונה במקצת האיורים הכלולים במדריך הפעלה זה נוצרו כדי להקל על ההסבר. אי● 

 מהפריט שהוא מייצג.

 חיווי פנים ותצוגה

 

 [ כאשר השעון עומד לצד חיבור לטלפון.Rעל ] מחוג השניות יצביע 1

צפון )קריאת מצפן( או הפרש זווית משוער מהמיקום  ןמציי המחוג, 9עם נקודת הייחוס של השעה  2

 הנוכחי שלך ליעד )מחוון מיקום(.

 [ כאשר השעון מחובר לטלפון.Cעל ] המחוג מצביע 3

 הפרש לחץ בגובה / ברומטרי. המחוג מציין 4



 שעות. 12הוצג במהלך הצהריים. פעמים תוך כדי שימוש בתזמון זמן של 

 מוצג כאשר השעה המצוינת היא שעון הקיץ. 5

 השעון מוסטות לקריאה קלה יותר. שמחוגימהבהב בזמן  6

 חץ ברומטרי מופעלת.מוצג כאשר אינדיקציה לשינוי ל 7

 אני מציג את יחידת מדידת הלחץ הברומטרית.

 מוצג כאשר מופעלת אזעקה. 8

 מופיע כאשר אות הזמן לפי שעה פועל. 9

 מוצג כאשר תאורה אוטומטית מופעלת. 10 

 מראה את יחידת מדידת הגובה והמרחק. 11

 החלפת סוללה● 

יות יושבתו. אם ממשיך להבהב, החלף את כאשר צריכת הסוללה נמוכה, תתחיל להבהב וכמה פונקצ

 הסוללה.

 

 ניווט בין מצבים

 השעון שלך כולל את המצבים המוצגים להלן.

 ( למשך שתי שניות לפחות.Dכדי לחזור למצב שעון הזמן מכל מצב אחר, החזק את המקש )● 

 



  ●הערה 

חוק או להוסיף כדי לשנות את סידור המצבים, או למ PRO TREK Connected -ניתן להשתמש ב

                                                                                                                                           .מצבים

תחילה עליך להתאים את השעון לטלפון בו מותקנת  ,PRO TREK Connected כדי לבצע פעולות עם ●

 האפליקציה

 ירת מצבסק

 מצב שעון זמן● 

במצב זה, התצוגה הדיגיטלית מציגה את היום השבועי, החודש והיום הנוכחי. אתה יכול גם 

                                                                ( כדי לגלול את תוכן התצוגה בין הפריטים למטה.E) -להשתמש ב

                                                                                                        גרף לחץ ברומטרי, חודש, יום● 

                                                                                                                           שעה, דקה, שנייה● 

                                                                                                                                 ספירת צעדים● 

                                                                                                                                גרף גאות● 

 (FISH IN TIMEזמן הדייג הטוב ביותר )● 

 

 חיבור לטלפון כדי להתאים את זמן השעון

 ( למשך כחמש שניות.Bהחזק את המקש ) (.Bלחץ על )

 מצב מצפן דיגיטלי● 

 השתמש במצב זה כדי לבצע קריאות זווית כיוון וזווית.

 



 

 אינדיקציה לצפון 1

  12בשעה נקודת יחוס  2

 12בשעה יחוס לנקודתזווית  3

 

 מצב ברומטר● 

 השתמש במצב זה כדי לבצע קריאות לחץ ברומטריות במיקום הנוכחי שלך.

 

 הפרש לחץ ברומטרי / שניות  1

 גרף לחץ ברומטרי   2

 לחץ לחץ ברומטרי 3

 .מצב גובה השתמש במצב זה כדי לבצע קריאת גובה עבור המיקום הנוכחי שלך ● 

 

 / שניות  גובההפרש  1

  גובהף גר  2

 מד גובה 3

 

 השתמש במצב זה כדי לבצע קריאות טמפרטורה במיקום הנוכחי שלך

 

 

 



 )דיג( FISHמצב ● 

( בנמל שציינת עם FISH IN TIMEבמצב זה, התצוגה הדיגיטלית מציגה את זמני הדיג הטובים ביותר )

PRO TREK Connected. 

בזמני הזריחה והשקיעה, עידן הירח, ( כדי לגלול את תוכן התצוגה E) -אתה יכול גם להשתמש ב

 נתוני הגאות ומידע דיג אחר.

 

 זמן דיג טוב ביותר  1

 זמן הזריחה  2

 מחוון זריחה  3

 שעת השקיעה  4

 מחוון שקיעה 5

 גרף גאות 6

 

 סטופר

 השתמש במצב זה כדי למדוד את הזמן שחלף

 

 דקות  1

 שניות  2

 שניה 1/100 3



 טיימר

 

 לאחור משעת התחלה רצויההשתמש במצב זה לספירה 

 שעות 1

  דקות 2

 שניות 3

 

 שעון מעורר

 השעון יצפצף כאשר תגיע זמן האזעקה.

 

 מספר אזעקה 1

 מצב אזעקה או זמן לפי שעה )הפעלה / כיבוי( 2

 שעה / דקה 3

 

 שעון עולם

 (זמן אוניברסלי מתואם) UTC ערים ואת זמן 38-מצב זה מציג את השעה הנוכחית ב 

 

 ר ביתזמן עי 1

 זמן עולמי 2

 של זמן העולםנוכחי  זמן 3



 המחוגיםהסטת 

 מהדרך לצפייה קלה במידע התצוגה. הסטצ המחוגים

 (.D(, לחץ על )L. תוך כדי לחיצה ממושכת על )1

 כדי לאפשר צפייה קלה במידע התצוגה. המחוגיםזה יעביר את 

 

( לחוץ תוך כדי לחיצה Lהמקש )לעמדות הזמן הרגילות שלהם, החזק את  המחוגיםכדי להחזיר את 

 ( כדי לעבור למצב אחר.D(, או לחץ על )Dעל )

 

 בחושך  צפיה

 ניתן להאיר את פני השעון לצפייה בחושך

 מפעילה תאורה (L) להארת הפנים באופן ידני לחיצה על ● .

 .הארה תיכבה באופן אוטומטי אם אזעקה תתחיל להישמע ● 

ית מופעלת אם תאורה אוטומטית מופעלת, תאורת פנים להארת הפנים כאשר תאורה אוטומט  ●

 .מעלות ומעלה 40תהיה להפעיל באופן אוטומטי בכל פעם שהשעון ממוקם בזווית של 

 

 ָחׁשּוב!

מעלות ומעלה  15ייתכן שאור אוטומטי אינו פועל כראוי כאשר השעון נמצא בזווית אופקית של ● 

 מאופק, 

ולים להפריע לפעולה תקינה של אור אוטומטי. אם זה קורה, סטטי או מגנטיות יכ-מטען אלקטרו● 

 נסה להוריד את זרועך ואז לכוון אותה לכיוון הפנים שלך שוב.

בעת הזזת השעון אתה עשוי להבחין בקול רעשנים קל. זאת בשל הפעלת מתג התאורה ● 

 האוטומטי, הקובע את כיוון השעון הנוכחי. זה לא מעיד על תקלה.

 הערה 

אזעקה, התראת טיימר או  ー .אוטומטית מושבתת כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים תאורה ●

 פעולת תנועת היד בעיצומה צפה במצב המצפן ーצליל אחר 

 

 



 קביעת תצורה של הגדרת התאורה האוטומטית  ●

למשך שלוש שניות לפחות במצב שעון הזמן מחליפה בין תאורה אוטומטית בין  (L) החזקת המקש

 Auto ,אם אינך משבית אותו באופן ידני ● .מוצג כשהאור האוטומטי מופעל [LT] ● .ושבתתמופעלת ומ

 יישאר מופעל למשך כשש שעות. לאחר מכן, הוא הופך להיות מושבת באופן אוטומטי

 

 

 ציון משך ההארה 

 שניות או שלוש שניות כמשך התאורה 1.5אתה יכול לבחור 

 היכנס למצב שעון הזמן 1

למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר שם עיר הבית שנבחרה  (E) מקשהחזק את ה 2

 מופיע בתצוגה

 

 .[LT] שלוש פעמים כדי להציג את (D) לחץ על 3

 שניות  3תאורה של  :[3]שניות  1.5תאורה של  :[1] .כדי לבחור משך תאורה (C) לחץ על 4

 

 .כדי להשלים את פעולת ההגדרה (E) לחץ פעמיים על 5

 

 שימוש בפעולות שעון להתאמת הגדרת הזמן

אם השעון שלך לא יכול להתחבר לטלפון מסיבה כלשהי, אתה יכול להשתמש בפעולות השעון כדי 

 להתאים את הגדרות התאריך והשעה.

 הגדרת עיר זמן בית● 

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר שתשמש כעיר הבית שלך. אם אתה נמצא באזור השומר 

 עון הקיץ, תוכל גם להפעיל או להשבית את שעון הקיץ.על ש

 



 הערה

[. במקרים רבים, AUTOהגדרת ברירת המחדל הראשונית של שעון הקיץ עבור כל הערים היא ]● 

 [ מאפשרת לך להשתמש בשעון מבלי לעבור בין שעון קיץ לשעה סטנדרטית.AUTOההגדרה ]

 . היכנס למצב שעון הזמן.1

למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר שם עיר הבית שנבחרה  (E. החזק את המקש )2

 מופיע בתצוגה.

 

 ( כדי לשנות את עיר העיר.C) -( וA) -. השתמש ב3

 לפרטים עיין במידע להלן.● 

l שולחן העיר 

 (.D. לחץ על )4

 ( כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ.C) -. השתמש ב5

 ברצף המוצג להלן.( עוברת בין הגדרות Cכל לחיצה על )

[ ●AUTO] 

 השעון עובר בין זמן סטנדרטי לזמן קיץ באופן אוטומטי.

[ ●OFF] 

 השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

 ]פועל[● 

 השעון תמיד מציין את שעון הקיץ

 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרהE. לחץ פעמיים על )6

 

 

 הגדרת השעה / התאריך● 

 ים. הזן את תזמון הזמן בין מצב1



( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר שם עיר הבית שנבחרה E. החזק את המקש )2

 מופיע בתצוגה.

 

 (.E. לחץ על )3

 זה גורם לשניות להבהב.

 ( כדי להציג את ההגדרה שברצונך לשנות.D) -. השתמש ב4

 ( עוברת בין הגדרות ברצף המוצג להלן.Dכל לחיצה על )● 

 

 ות התאריך והשעה.. הגדר את הגדר5

נוסף לדקות שספירת השניות  1. 00( תאפס אותן ל Cבזמן שהשניות מהבהבות, לחיצה על )● 

 שניות. 59ל  30הנוכחית היא בין 

 ( כדי לשנות את הגדרת המהבהב.A) -( וCעבור כל שאר ההגדרות, השתמש )● 

 כדי להגדיר את הגדרות הזמן והתאריך. 5-ו  4. חזור על שלבים 6

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.Eלחץ על ) .7

 

 שעות 24-שעות ל  12מעבר בין שעון זמן של ● 

 שעות לתצוגת הזמן. 24שעות או פורמט של  12ניתן לציין פורמט של 

 . היכנס למצב שעון הזמן.1

( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר שם עיר הבית שנבחרה E. החזק את המקש )2

 תצוגה.מופיע ב

 



 ( ארבע פעמים.D. לחץ על )3

 [ להבהב בתצוגה.24H[ או ]12Hזה גורם ]

 

 שעות(. 24[ )זמן 24Hשעות זמן( או ] 12) [12H( כדי לבחור ]C. לחץ על )4

 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E. לחץ פעמיים על )5

 

 שימוש בשעון במתקן רפואי או כלי טיס

מטוס או בכל מקום אחר שבו חיבור לטלפון עלול לגרום לבעיות,  בכל פעם שאתה בבית חולים, על

תוכל לבצע את ההליך להלן כדי להשבית התאמת זמן אוטומטית. כדי להפעיל מחדש את התאמת 

 הזמן האוטומטי, בצע את אותה פעולה שוב.

 . היכנס למצב שעון הזמן.1

כאשר שם עיר הבית שנבחרה  ( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצןE. החזק את המקש )2

 מופיע בתצוגה.

 [.RCV( חמש פעמים. זה מציג ]D. לחץ על )3

 

 ( כדי לשנות את הגדרת התאמת הזמן האוטומטית.C. לחץ על )4

[OFF[ .התאמת זמן אוטומטי מושבתת :]ON.התאמת זמן אוטומטי מופעלת :] 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E. לחץ פעמיים על )5

 

 הערה

כדי להשבית התאמת זמן  PRO TREK Connected -אם השעון משויך לטלפון, ניתן להשתמש ב● 

 אוטומטית.

 

 



 שימוש בקישור נייד עם טלפון נייד

בין השעון לטלפון, הגדרת זמן הצפייה מותאמת אוטומטית. תוכל גם  Bluetoothבזמן שיש חיבור 

 לשנות את ההגדרות האחרות של השעון.

 הערה

 פועל בטלפון. PRO TREK Connectedה זו זמינה רק כאשר פונקצי● 

 

כדי להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך לזווג אותם. בצע את השלבים הבאים כדי 

 להתאים את השעון לטלפון.

 ●A .התקן את האפליקציה הנדרשת בטלפון שלך 

והתקן אותה ” CASIO “PRO TREK Connectedבגוגל פליי או בחנות האפליקציות חפש את אפליקציית 

 בטלפון שלך.

 ●B  הגדר הגדרותBluetooth. 

 של הטלפון. Bluetooth -הפעל את ה

 ●C .התאם את השעון לטלפון 

 לפני שתוכל להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך לזווג אותם.

 . הזז את הטלפון שישויך אליו קרוב )בתוך מטר אחד מהשעון(.1

 ".PRO TREK Connectedהסמל ". הקש על 2

 . בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון שיש לשייך אליו.3

 אם מופיעה הודעת בקשת זיווג, בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון.● 

[. לאחר סיום ההתאמה, היד השנייה תעבור ל R] -לאחר התחלת ההתאמה, היד השנייה תעבור ל● 

[C.] 

להליך זה. בצע את הליך  1כשלת מסיבה כלשהי, השעון יחזור למצב בשלב אם ההתאמה נ● 

 ההתאמה שוב מההתחלה.

 

 התאמת זמן אוטומטית

 השעון יתחבר לטלפון בשעות קבועות מראש בכל יום ויתאים את הגדרות הזמן שלו.

 שימוש בכוונון אוטומטי● 

לוח זמנים קבוע מראש. אם השעון שלך מתאים את הגדרת הזמן שלו ארבע פעמים ביום על פי 

תשאיר את השעון שלך במצב שעון זמן, הוא יבצע את פעולת ההתאמה באופן אוטומטי תוך כדי 

 התנהלות חיי היומיום שלך, ללא כל פעולה שתידרש לך.

 



 ָחׁשּוב!

 השעון לא יוכל לבצע התאמת זמן אוטומטית בתנאים המתוארים להלן.● 

ー המשויך שלו בזמן שהשעון רחוק מדי מהטלפון 

ー .' אמנם תקשורת אינה אפשרית בגלל הפרעות ברדיו וכו 

ー בזמן שהטלפון מעדכן את המערכת שלו 

ー בזמן ש- PRO TREK Connected אינו פועל בטלפון 

 

 הערה

אם השעון אינו מציין את השעה הנכונה גם אם הוא מסוגל להתחבר לטלפון, כוונן את יישור מחוון ● 

 והיום. המחוגים

 מחובר, הזמן שלה יותאם אוטומטית. PRO TREKאם מוגדרת עיר זמן עולמית עם ● 

בבוקר,  6:30בבוקר,  12:30השעון יתחבר לטלפון ויבצע התאמת זמן אוטומטי בסביבות השעה ● 

 . החיבור הופסק אוטומטית לאחר סיום התאמת הזמן האוטומטי.18:30אחר הצהריים. ו  12:30

 יתמפעילה התאמת זמן מייד● 

הגדרת הזמן של השעון תותאם אוטומטית בכל פעם שתקשר חיבור בין השעון לטלפון. בכל פעם 

 שאתה רוצה להפעיל התאמת זמן מיידית, בצע את ההליך להלן כדי להתחבר לטלפון.

 . העבר את הטלפון קרוב לשעון )בטווח של מטר אחד(.1

 B. לחץ 2

[TIMEמהבהב כדי לציין שהשעון החל את פעולת ]  ,החיבור. כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון

[OK.יופיע, מידע זמן יירכש ואז הגדרת הזמן של השעון תותאם ] 

 

 התאמה אישית של מצב

כדי להתאים אישית מצבים על ידי סידורם מחדש  PRO TREK Connected -באפשרותך להשתמש ב

 על המסך ועל ידי מחיקה או הוספה של מצבים.

 ָחׁשּוב!

מחובר כדי  PRO TREK -נך יכול לבצע פעולות התאמה אישית של מצב בשעון. השתמש באי● 

  להגדיר הגדרות.

 ניתן לסדר מחדש את המצבים שלמטה או למחוק אותם.



 מצב גובה● 

 מצב מדחום● 

 FISHמצב ● 

 )דג בזמן, זמני הזריחה והשקיעה, עידן הירח, הגאות(

 מצב שעון עצר● 

 מצב טיימר● 

 המצב אזעק● 

 מצב זמן עולמי● 

 ".PRO TREK Connected. הקש על הסמל "1

 [ פעמיים.R( למשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על ]B. החזק את המקש )2

 [.C] -[ לR] -[, והיד השנייה תעבור מOK] -[ ישתנה לAPPכאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, ]

 לפון כדי להגדיר את הגדרות המצב.. בצע את הפעולות המוצגות על מסך הט3

 

 לאתחול התאמה אישית של מצב● 

 . הזן את תזמון הזמן בין מצבים1

( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר שם עיר הבית שנבחרה E. החזק את המקש )2

 מופיע בתצוגה.

 E. לחץ 3

 זה גורם לשניות להבהב.

 [ מפסיק להבהב.RESETת. שחרר כאשר ]( למשך חמש שניות לפחוA. החזק את המקש )4

 זה מאתחל התאמה אישית של מצב.

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E.  לחץ על )5

 

 התאמה אישית של מסך מצב שעון הזמן

מחובר כדי לסדר מחדש את פריטי התצוגה במצב שעון הזמן  PRO TREK -באפשרותך להשתמש ב

 ולהוסיף או להסיר פריטים.

 ת הפריטים שלמטה.ניתן להציג א

 יום השבוע, חודש, יום● 

 



 גרף לחץ ברומטרי, חודש, יום● 

 

 שעה, דקה, שנייה● 

 

 ספירת צעדים● 

 

 גרף גאות● 

 

 גרף לחץ ברומטרי *● 

 

 שעון שעון עולמי, דקה *● 

 

 זמני זריחה ושקיעה לנמל מוגדר )נקודת דיג( *● 

 

 דיג● 

 

 עידן הירח *● 

 

 

. פריטים אלה אינם מוצגים תחת הגדרות PRO TREK Connectedלהוסיף באמצעות * פריט שניתן 

 ברירת המחדל הראשוניות.

 ".PRO TREK Connected. הקש על הסמל "1

 [ פעמיים.Rעל ] שמחוג השניות מצביע( למשך שתי שניות לפחות עד B. החזק את המקש )2

 [.C] -[ לR] -מ והמחוג יעבור[, OK] -[ ישתנה לAPPכאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, ]



 

 . בצע את הפעולות המוצגות על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרות המצב.3

 

 ציון נמל )נקודת דיג(

 הערה

נקודות ברחבי העולם  3,300-כדי לציין כל אחת מ  PRO TREK Connected -אתה יכול להשתמש ב● 

                                                                                                                                             כנמל.

 כדי לציין יציאה באמצעות מפה. PRO TREK Connected -ניתן גם להשתמש ב● 

 

 [.R( למשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה פעמיים על ]B. החזק את המקש )2

 [.C] -[ לR] -[, והיד השנייה תעבור מOK] -[ ישתנה לAPPנוצר חיבור בין השעון לטלפון, ] כאשר

 

 . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לציין יציאה.3

 

 הצגת נתוני ספירת צעדים

 כדי להציג את המידע שלהלן, אשר נמדד על ידי השעון. PRO TREK Connected -ניתן להשתמש ב

                                                                   השעות האחרונות 24הצעדים והמאמץ הפיזי שלך במהלך ספירת ● 

 מספר צעדים שבועי, שריפת קלוריות● 

 ".PRO TREK Connected. הקש על הסמל "1

 עמיים.[ פRעל ] שמחוג השניות מבציע( למשך שתי שניות לפחות עד B. החזק את המקש )2

 [.C] -[ לR] -מ והמחוג יעבור[, OK] -[ ישתנה לAPPכאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, ]

 



 פעל לפי ההוראות שעל המסך להצגת נתוני מד צעדים. 3

 הערה

                                                    כדי לציין יעד צעד יומי. PRO TREK Connected -ניתן גם להשתמש ב● 

מונה ספירת צעדים  PRO TREK Connectedלמרות שספירת הצעדים מוצגת על השעון בזמן אמת, ● 

 PRO TREKבזמן שנוצר חיבור בין השעון לטלפון. מסיבה זו, ספירת הצעדים המוצגת על ידי 

Connected .עשויה להיות שונה מאלו שמוצג על ידי השעון 

 

 ום(הקלטת המיקום הנוכחי שלך )זיכרון מיק

 כדי להקליט מידע על מיקום נוכחי. PRO TREK Connected -אתה יכול להשתמש ב

 ".PRO TREK Connected. הקש על הסמל "1

 . היכנס למצב המצפן.2

מחוג [ יתחיל להבהב. שחרר כאשר MEMORY( למשך חמש שניות לפחות עד ש ]A. החזק )3

 [ פעמיים.Rעל ] השניות יצביע

 והמחוג[, OK] -[ ישתנה לMEMORYצלחה לאחר חיבור בין השעון לטלפון, ]אם מידע מיקום נרכש בה

                                                                                                                          [.C] -[ לR] -עבור מי

[ ●ERR.יופיע בתצוגה אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי ]                                                                        

[ ●FAILED] n [POSITION.יופיע ברצף אם רכישת פרטי המיקום נכשלת משום מה ] 

 

 . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג את רשומת המידע על זיכרון המיקום.4

חת בלבד בזיכרון. שמירת מידע על מיקום כשיש כבר רשומת באפשרותך להחזיק רשומת מיקום א● 

 מיקום בזיכרון תחליף את הרשומה הקיימת עם המידע החדש.

 

 בדיקת מרחק ונושא לנקודת זיכרון מיקום )מחוון מיקום(

השעון רוכש את פרטי המיקום הנוכחיים מהטלפון ואז מציג את הנושא והמרחק מהמיקום הנוכחי 

 בזיכרון המיקום.שלך למיקום שנרשם 

 



 ָחׁשּוב!

 מושבתת בזמן שמחוון המיקום נמצא בשימוש. PRO TREK Connected -שים לב שפעולת ה● 

 ".PRO TREK Connected. הקש על הסמל "1

 . היכנס למצב המצפן.2

[ מתחיל להבהב. שחרר את INDICATE( למשך שתי שניות לפחות עד ]A. החזק את המקש )3

 [.Rאל ] עוברהמחוג הכפתור כאשר 

והמחוג [, OK] -[ ישתנה לINDICATEכאשר נוצר חיבור בין השעון לרכישת מידע ומידע על מיקום, ]

 [.C[ עד ]R] מ יעבור 

את והמחוג ייצין לאחר שתי שניות המרחק מהמיקום הנוכחי שלך למיקום המוקלט יופיע בתצוגה, 

 הנושא ליעד.

 

 *1 

 מעלות 30שניות )דבר המציין שאתה נמצא בתוך  05ות עד שני 55נמצא בטווח שבין  הצחוגכאשר 

 הנושא אל היעד(, ][ יוצג כדמות בהירה על רקע כהה.

 *2 

[G מוצג בתצוגה כאשר אתה נמצא במרחק של ]80 [ .מטר מהיעדG ייעלם מהתצוגה אם תעבור ]

 מטר ויותר מהיעד. 161למרחק של 

 בתצוגה. . בדוק את מרחק התצוגה ואת המסב אל היעד שלך4

 

 כיול גובה אוטומטי

 PROתביא לרכישת ערכי גובה על ידי  PRO TREK Connectedהפעלת כיול גובה אוטומטי באמצעות 

TREK Connected.אשר ישמשו לתיקון אוטומטי של קריאת הגובה של השעון , 

 



 ָחׁשּוב!

ניתן להפעיל או  מחובר כדי להפעיל או להשבית כיול גובה אוטומטי. לא PRO TREK -השתמש ב● 

 להשבית אותו בשעון.

 הערה

עומד בתנאי דיוק, השעון יתקן באופן אוטומטי  PRO TREK Connectedאם ערך גובה שנרכש על ידי ● 

                                                                                                                         את קריאת הגובה.

                                                                        כיול גובה אוטומטי מבוצע במקביל להתאמת זמן אוטומטי.● 

 שעות לאחר הגדרת הזמן באופן ידני. 12כיול גובה אוטומטי לא מבוצע במשך ● 

 

 קביעת תצורה של הגדרות זמן עולמי

גורם לעיר הזמן העולמי של השעון להשתנות  PRO TREK Connectedם ציון עיר זמן עולמית ע

בהתאם. הגדרת השעה / שעון הקיץ הרגילה של השעון העולמי תותאם אוטומטית ללא כל פעולת 

 שעון הנדרשת על ידך.

 

 הערה

 ערים כעיר הזמן העולמי. 300-מאפשר לך לבחור מבין כ  PRO TREK -זמן עולמי מחובר ל● 

 

 עיר זמן עולמי בחירת● 

 ".PRO TREK Connected. הקש על הסמל "1

 [ פעמיים.Rעל ] שמחוג השניות מצביע( למשך שתי שניות לפחות עד B. החזק את המקש )2

 [.C] -[ לR] -מ והמחוג יעבור[, OK] -[ ישתנה לAPPכאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, ]

תצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני [ יופיע בERRאם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, ]● 

 שהתחלת את הליך החיבור.

 



 קביעת תצורה של הגדרת שעון הקיץ● 

 ".PRO TREK Connected. הקש על הסמל "1

 [ פעמיים.Rעל ] שמחוג השניות מצביע( למשך שתי שניות לפחות עד B. החזק את המקש )2

 [.C] -[ לR] -מ והמחוג יעבור[, OK] -ישתנה ל [APPכאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, ]

[ יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני ERRאם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, ]● 

 שהתחלת את הליך החיבור.

 . בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.3

 טנדרטי לזמן קיץ באופן אוטומטי.השעון עובר בין זמן ס,  "אוטומטי"● 

 השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.,  "כבוי"● 

 השעון תמיד מציין את שעון הקיץ., "פועל"● 

 

בעוד שהגדרת שעון הקיץ היא "אוטומטי", השעון יעבור בין זמן סטנדרטי לשעון קיץ באופן ● 

גם אם אתה נמצא באזור שאינו אוטומטי. אינך צריך לעבור ידנית בין השעה הרגילה לשעון הקיץ. 

 מתבונן בשעון קיץ, אתה יכול להשאיר את הגדרת שעון הקיץ של השעון כ"אוטומטי ".

 

 החלפת זמן עולמי וזמן בית● 

 "PRO TREK Connected. הקש על הסמל "1

 [ פעמיים.Rעל ] שמחוג השניות יצביע( למשך שתי שניות לפחות עד B. החזק את המקש )2

 [.C] -[ לR] -מ והמחוג יעבור[, OK] -[ ישתנה לAPPבור בין השעון לטלפון, ]כאשר נוצר חי

[ יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני ERRאם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, ]● 

 שהתחלת את הליך החיבור.

 לם שלך.. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להחליף את זמן הבית שלך עם זמן העו3

 

 כיול מחוגי השעון

 PRO TREKלמרות שמתבצעת התאמת זמן אוטומטית, השתמש בכוונון  אם המחוגים אינם מכוונים

 כדי לכוונן אותן.

 ".PRO TREK Connected. הקש על הסמל "1

 [ פעמיים.Rעל ] שמחוג השניות יצביע( למשך שתי שניות לפחות עד B. החזק את המקש )2

 [.C] -[ לR] -מ והמחוג יעבור[, OK] -[ ישתנה לAPPבין השעון לטלפון, ] כאשר נוצר חיבור



[ יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני ERRאם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, ]● 

 שהתחלת את הליך החיבור.

 .ישור המחוגים. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון לתיקון 3

 

 מאתר הטלפונים

הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון כדי שיהיה קל למצוא אותו. הטון  Finder -יכול להשתמש באתה 

 נאלץ להישמע גם אם הטלפון נמצא במצב רטט.

 ָחׁשּוב!

 אל תשתמש בפונקציה זו באזורים בהם צלילי שיחת טלפון מוגבלים.● 

 לפון באוזניות.הטון נשמע בעוצמה גבוהה. אל תשתמש בפונקציה זו בעת האזנה לפלט הט● 

 ( כדי להפסיק את החיבור.L. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו מלבד )1

 לאחר סיום החיבור, השעון יחזור למצב בו היה לפני שנוצר החיבור.● 

 [ שלוש פעמים.Rעל ] שמחוג השניות יצביע( למשך חמש שניות לפחות עד B. החזק את המקש )2

 שר הוא יוצר קשר עם השעון.הטלפון ישמיע צליל כא

 יחלפו מספר שניות לפני שנשמע צליל הטלפון.● 

 

 ( כדי לעצור את הטון.L. לחץ על כל כפתור מלבד )3

השניות  30באפשרותך ללחוץ על כל כפתור שעון כדי לעצור את צליל הטלפון רק במהלך ● 

 הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע.

 

 ןקביעת תצורה של הגדרות השעו

 כדי להגדיר את ההגדרות שלמטה. PRO TREK Connected -אתה יכול להשתמש ב

  זמן התחלת טיימר● 

 אזעקות● 

 מצפן דיגיטלי● 

 מד גובה● 

 ברומטר● 

 FISHמצב ● 



 ".PRO TREK Connected. הקש על הסמל "1

 [ פעמיים.Rעל ] שמחוג השניות יצביע( למשך שתי שניות לפחות עד B. החזק את המקש )2

 [.C] -[ לR] -מ והמחוג יעבור[, OK] -[ ישתנה לAPPכאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, ]

[ יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני ERRאם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, ]● 

 שהתחלת את הליך החיבור.

 על גבי מסך הטלפון.. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת 3

 

 שינוי הגדרת זמן קיץ של עיר הבית

 ".PRO TREK Connected. הקש על הסמל "1

 [ פעמיים.Rעל ] שמחוג השניות יצביע( למשך שתי שניות לפחות עד B. החזק את המקש )2

 [.C] -[ לR] -מ והמחוג יעבור[, OK] -[ ישתנה לAPPכאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, ]

[ יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני ERRחיבור נכשל מסיבה כלשהי, ]אם ה● 

 שהתחלת את הליך החיבור.

 . בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ שלך בעיר.3

 

 חיבור לטלפון

 שעון.עם טלפון המותאם ל Bluetoothחלק זה מסביר כיצד ליצור חיבור 

 אם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, עיין במידע שלמטה והתאם אותם.● 

 . הזז את הטלפון קרוב לשעון )במרחק של מטר אחד(.1

 [ פעמיים.Rעל ] שמחוג השניות יצביע( למשך שתי שניות לפחות עד B. החזק את המקש )2 

 [.C] -[ לR] -מ והמחוג יעבור[, OK] -ה ל[ ישתנAPPכאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, ]

[ יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני ERRאם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, ]● 

 שהתחלת את הליך החיבור.

 ָחׁשּוב!

אינו פועל בטלפון. במסך  PRO TREK Connected -אם יש לך בעיות ביצירת חיבור, פירוש הדבר ש● 

". לאחר הפעלת האפליקציה, החזק את PRO TREK Connectedפון, הקש על הסמל "הבית של הטל

 ( למשך שתי שניות לפחות.Bלחצן השעון )

 

 ניתוק מטלפון

 (.L, לחץ על כל כפתור שעון מלבד )Bluetoothלסיום חיבור 

 לאחר סיום החיבור, השעון יחזור למצב בו היה לפני חיבור.● 



 כלי טיס שימוש בשעון במתקן רפואי או

בכל פעם שאתה בבית חולים, על מטוס או בכל מקום אחר שבו חיבור לטלפון עלול לגרום לבעיות, 

תוכל לבצע את ההליך להלן כדי להשבית התאמת זמן אוטומטית. כדי להפעיל מחדש את התאמת 

 הזמן האוטומטי, בצע את אותה פעולה שוב.

 ".PRO TREK Connected. הקש על הסמל "1

 [ פעמיים.Rעל ] שמחוג השניות יצביע( למשך שתי שניות לפחות עד Bאת המקש ) . החזק2

 [.C] -[ לR] -מ והמחוג יעבור[, OK] -[ ישתנה לAPPכאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, ]

[ יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני ERRאם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, ]● 

 החיבור.שהתחלת את הליך 

 . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להפעיל או להשבית התאמת זמן אוטומטית.3

 

 ביטול זיווד

 וגם בשעון. PRO TREKכדי להתאים את השעון לטלפון, יש צורך בפעולה מחוברת 

 PRO TREK Connected -מחיקת מידע זיווג מ

 ( כדי להפסיק את החיבור.Lבד ). אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו מל1

 לאחר סיום החיבור, השעון יחזור למצב בו היה לפני שנוצר החיבור.● 

 ".PRO TREK Connected. הקש על הסמל "2

 . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבטל את ההתאמה.3

 

 מחיקת מידע זיווג מהשעון

 להיכנס למצב שעון הזמן. ( למשך שתי שניות לפחות כדיD. החזק את המקש )1

( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר שם עיר הבית שנבחרה E. החזק את המקש )2

 מופיע בתצוגה.

 

 (.E. לחץ 3

 

 זה גורם לשניות להבהב.



 [ מפסיק להבהב.PAIR CLR( למשך שתי שניות לפחות. שחרר כאשר ]A. החזק את המקש )4

 תאמה מהשעון.פעולה זו מוחקת את פרטי הה

 

 ( כדי לחזור למצב שעון הזמן.E. לחץ על )5

 

 אם אתה רוכש טלפון אחר  

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

 

 מצפן דיגיטלי

 

 לך ליעד.אתה יכול להשתמש במצב המצפן הדיגיטלי כדי לקבוע את כיוון הצפון ולבדוק את היחס ש

 

 קריאת מצפן

 . היכנס למצב המצפן.1

 כניסה למצב המצפן מתחילה קריאות מצפן.● 

 לכיוון המטרה הרצויה לכם. 12. שמרו על רמת השעון, הצביעו על השעה 2

אינדיקציות כיוון מילוליות או את  16-פנה צפונה. התצוגה הדיגיטלית תציג אחת מ י מחוג השניות● 

 זווית המסב.

 (.Eעבור בין חיווי כיוון מילולי לתצוגת זווית נשיאה על ידי לחיצה על )ניתן ל● 

 (.Aכדי להפעיל מחדש את פעולת המצפן, לחץ על )● 

 

 )דרום( S)מערב(,  W)מזרח(,  E)צפון(,  N: סימונים



 הערה

 בדרך כלל מצב המצפן מציין צפון מגנטי. ניתן גם להגדיר הגדרות כדי לציין את הצפון האמיתי.● 

 60-לאחר הצגת הקריאה הראשונית, השעון ימשיך לבצע קריאה בערך בכל שנייה במשך כ ● 

 (.Aשניות לאחר שתלחץ על ) 60 -השניות הבאות. השעון יחזור למצב שעון הזמן באופן אוטומטי כ

 אור אוטומטי לא יאיר את הפנים בזמן פעולת מצפן.● 

 עיל תאורה בלחיצהאם נשמעת אזעקה או צפצוף אחר, או אם אתה מפ● 

(L תוך כדי פעולת מצפן, פעולת המצפן תושעה לרגע. פעולת המצפן תתחדש כאשר הצפצוף נעצר )

 או התאורה נכבית.

כדי להקליט מידע על מיקום ואז להשתמש  PRO TREK Connected -באפשרותך להשתמש ב● 

 בשעון כדי להציג את המרחק ואת הנושא למיקום שהוקלט

 

 פי הסביבה בפועל )הגדרת מפה(יישור מפה ל● 

הגדרת מפה פירושה יישור המפה כך שההוראות המצוינות בה יישרו עם ההוראות בפועל של 

מיקומך. לאחר שתגדיר מפה תוכל להבין ביתר קלות את הקשר בין סימון מפות לבין קווי מתאר 

ם ציון השעון הצפוני. גיאוגרפיים בפועל. כדי להגדיר מפה עם שעון זה, התיישר צפונה על המפה ע

 לאחר שתגדיר את המפה, תוכל להשוות את ההשפעה שלך על המפה עם הסביבה שלך, מה שיעזור

 אתה קובע את המיקום והיעד הנוכחיים שלך.

 שים לב כי נדרשים מיומנויות וניסיון בקריאת מפות בכדי לקבוע את מיקומך ויעדך הנוכחי במפה.● 

 כיול קריאות מצפן

או שתי נקודות בכל פעם שאתה מבחין בקריאות המצפן של השעון שונות מאלו של  8יור בצע כיול א

 מצפן אחר, או לפני שיוצאים לטיפוס או לטרק.

 שים לב שקריאות ו / או כיול מצפן מדויקים לא יתאפשרו באזור בו קיים מגנטיות חזקה.● 

 כיול 8איור 

 

 . היכנס למצב המצפן.1

 כיול קריאות מצפן

 [ מתחילSET( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר ]Eק את המקש ). החז2

 מהבהב ואז מופיע בתצוגה.

 

 (.A. לחץ על )3



 כמוצג באיורים שלהלן. 8הזז את זרועך בתבנית איור 

 

 אפשר לפרק כף היד שלך להתפתל.● 

 הרחיקו את זרועכם ככל האפשר מגופכם בזמן שאתם מזיזים אותה.● 

 פסיק להבהב בתצוגה בזמן כיול.הסמל י● 

[ בתצוגה והשעון יחזור למסך המצפן הדיגיטלי. זה משלים את OKכאשר הכיול מצליח, יופיע ]● 

 פעולת הכיול.

 

 שתי נקודותכיול 

 . היכנס למצב המצפן.1

 [ מתחילSET( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר ]E. החזק את המקש )2

 וגה.מהבהב ואז מופיע בתצ

 

 [ להופיע בתצוגה.o 1(. זה גורם ]D. לחץ על )3

 

 (.A. תוך כדי שמירת השעון אופקי, לחץ על )4

[ להופיע בתצוגה. כאשר הכיול WAITפעולה זו מתחילה כיול של הנקודה הראשונה, מה שגורם ]

 מצליח, יופיעו מחוונים בתצוגה

 n [TURN] n [OKהרצף הבא: ]

[180  ]°n [p 2.] 

 מעלות, הקפד להיות מדויק ככל האפשר. 180את השעון  . סובב5



 

 (.A. לחץ על )6

 [ להופיע בתצוגה.WAITפעולה זו מתחילה את הכיול של הנקודה השנייה, מה שגורם ]● 

[ בתצוגה והשעון יחזור למסך המצפן הדיגיטלי. זה משלים את OKכאשר הכיול מצליח, יופיע ]● 

 פעולת הכיול.

 

 כיול אוטומטי

 ון שלך מבצע כיול נושאות אוטומטי.השע

 ותוכן התצוגה הדיגיטלית יהבהב. 12לשעה  מחוג השניות יעבורכאשר כיול הנושא מתחיל, ● 

 

 הערה

 כיול מיסבים אוטומטי מתבצע כאשר מתקיימים התנאים שלהלן.● 

ー  על פרק כף היד.נמצא שעון 

ー .השעון נמצא במצב שעון זמן 

ー כאשר אתה הולך 

 שעות. 24הכיול הצליח, הכיול האוטומטי לא יבוצע שוב במשך לאחר ש● 

 הגדרת קריאות צפון אמיתיות )כיול דחייה מגנטית(

אם ברצונך שהשעון יציין צפון אמיתי במקום צפון מגנטי, עליך לציין את כיוון הנטייה המגנטית של 

 מיקום )מזרח או מערב( וזווית ההטיה

)מעלות( בלבד. השתמש בערך °  1יה המגנטית ביחידות של ניתן להגדיר את ערך זווית הנטי● 

דוגמה: עבור זווית °.  7הגדר °,  7.4הקרוב ביותר לזווית שברצונך להגדיר. דוגמה: עבור זווית של 

 °. 8דקות(, הגדר  40מעלות,  7') °40  7של 

 

 . היכנס למצב המצפן.1



 [ מתחילSETלחצן כאשר ]( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הE. החזק את המקש )2

 מהבהב ואז מופיע בתצוגה.

 

 (.D. לחץ פעמיים על )3

[DEC[ יופיע בתצוגה, ואחריו ]0 .]° 

 

 ( )מערב( לשינוי כיוון הזווית המגנטית והזווית.A) -( )מזרח( וC) -. השתמש ב4

 ([: צפון מגנטיOFF° ) 0מזרח ]°  90מערב עד °  90טווח הגדרה: 

[Eדחייה מזרחית :] ).צפון מגנטי הוא מזרחית לצפון אמיתי( 

[W).נטייה מערבית )צפון מגנטי הוא ממערב לצפון האמיתי :] 

 ([, לחץ עלOFF° ) 0] -כדי להחזיר את ההגדרה ל● 

(Aו )- (C.בו זמנית ) 

 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E. לחץ על )5

 

 צפון מגנטי וצפון אמיתי

 : צפון מגנטי וצפון אמיתי.ישנם למעשה שני סוגים של צפון

 צפון מגנטי: צפון מסומן על ידי מחט של מצפן

 צפון אמיתי: כיוון לקוטב הצפוני

 כפי שמוצג באיור למטה, צפון מגנטי וצפון אמיתי אינם זהים.



 

 אמצעי זהירות לקריאה במצפן דיגיטלי

 מיקום במהלך השימוש

גרום לשגיאת קריאה. הרחיקו את השעון מסוגי ביצוע קריאות ליד מקורות של מגנטיות חזקה עלול ל

 הפריטים הבאים.

מגנטים קבועים )אביזרים מגנטיים וכו '(, חפצי מתכת, חוטי מתח גבוה, חוטי אוויר, מכשירי חשמל 

 ביתיים )טלוויזיות, מחשבים, טלפונים סלולריים וכו'(.

 בתוך מבני בטון מזוין. שים לב שקריאות כיוון נכונות אינן אפשריות בתוך הבית, במיוחד● 

 אין אפשרות לקריאת כיוון מדויקת בכלי רכב מנועי, בסירות, במטוסים וכו '.● 

 מקום איחסון

חשיפת השעון למגנטיות יכולה להשפיע על דיוק קריאות המצפן הדיגיטלי. הרחיקו את השעון מסוגי 

 הפריטים למטה.

, מכשירי חשמל ביתיים חשמליים )טלוויזיות, מגנטים קבועים )אביזרים מגנטיים וכו '(, חפצי מתכת

 מחשבים, טלפונים סלולריים וכו'(

 

 מדידת גובה

 

השעון מבצע קריאות גובה ומציג תוצאות בהתבסס על מדידות לחץ אוויר שנלקחו על ידי חיישן לחץ 

 מובנה.

 ָחׁשּוב!

חץ ברומטרי שנמדד על קריאות הגובה המוצגות על ידי השעון הן ערכים יחסית המחושבים על פי ל● 

ידי חיישן הלחץ של השעון. משמעות הדבר היא כי שינויים בלחץ הברומטרי עקב מזג האוויר יכולים 

לגרום לקריאות הגובה שנלקחו באותו מקום להיות שונות. שים לב גם שהערך שמוצג על ידי השעון 

אזור בו אתה נמצא. בעת שימוש עשוי להיות שונה מהגובה בפועל ו / או גובה פני הים המצוין עבור ה

בגובה הגובה של השעון בזמן טיפוס הרים, מומלץ לכייל באופן קבוע את קריאותיו בהתאם להתוויות 

 הגובה )גובה( המקומיות.



 ערך תיקון הגובה שציינת ו / או שינויים בלחץ ברומטרי עשויים לגרום להצגת ערך שלילי.● 

כיצד למזער את ההבדלים בין קריאות שהשעון מייצר לבין עיין במידע בקישור למטה כדי לברר ● 

 הערכים המסופקים על ידי אינדיקציות גובה מקומיות

 

 בדיקת הגובה הנוכחי

 . היכנס למצב הגובה.1

 כניסה למצב הגובה תתחיל במדידת הגובה ותציג את הגובה במיקום הנוכחי שלך.

 (.Eניתן לנווט בין מסכי התצוגה על ידי לחיצה על )● 

השעון לוקח קריאות גובה בכל שנייה במשך שלוש הדקות הראשונות. לאחר מכן, נדרשות קריאות ● 

 בהתאם להגדרת מרווח המדידה האוטומטית של השעון.

 בדוק את המידע בקישור למטה כדי לגלות כיצד להגדיר את מרווח המדידה האוטומטי.● 

 (.Cכדי להפעיל מחדש את המדידה, לחץ על )● 

 ( למשך שתי שניות לפחות.Dלחזור למצב שעון הזמן, החזק את המקש ) כדי● 

 

 הערה

ציין שניות של שעון זמן, או את ההפרש בין מדידות מחוג השניות יכשאתה נכנס למצב גובה, ● 

 הגובה )המוצג בפעם האחרונה שהיית במצב גובה(.

 .על ידי המחוגאתה יכול לשנות את המידע המסומן 

 5רגל( )יחידת מדידה: מטר אחד ) 32,800עד  2,300-מטר ) 10,000עד  700-טווח מדידה: ● 

 רגל(( שימו לב כי כיול קריאות גובה יגרום לשינוי בטווח המדידה.

 [ יופיע עבור הערך הנמדד אם הוא מחוץ לטווח המותר.- - -● ]

 

 פירוש תוכן גרף גובה

 

 כיול קריאות גובה )קיזוז( 



ערכים שצוינו מקומית למדידה, עליך לעדכן את ערך גובה הייחוס )קיזוז( כדי למזער את ההבדל בין 

 לפני היציאה לדרך ובמהלך טרקים או כל פעילות אחרת בה אתה מבצע קריאות גובה.

כמו כן, תוכלו להבטיח מדידות מדויקות על ידי בדיקת מפת אינדיקציות גובה מקומיות או מקור אחר 

יול קבוע של קריאות שעונים עם המידע העדכני ביותר בזמן טיפוס לגובה המיקום הנוכחי שלכם, וכ

 הרים.

 . היכנס למצב הגובה.1

[ מתחיל SET( למשך שתי שניות לפחות. שמור על כפתור לחוץ כאשר ]E. החזק את המקש )2

 [ נעלם מהתצוגה.SETלהבהב. שחרר את הלחצן כאשר ]

 ם.זה מציג את הגובה הנוכחי ונכנס למצב קיזוז הגבהי

 ( כדי לשנות את ערך הגובה לערך גובה המתקבל ממקור אחר.C) -( וA) -. השתמש ב3

 מטר יחידת הגדרה: מטר אחד 10,000עד  3,000-טווח הגדרה: 

 (.C) -( וAכדי להחזיר את הגדרת הגובה לברירת המחדל הראשונית של היצרן, לחץ בו זמנית על )● 

 דרה.( כדי להשלים את פעולת ההגE. לחץ על )4

 

 בדיקת הפרש הגובה מנקודת התייחסות

ציין את ההבדל בין הגובה הנוכחי שלך לגובה הייחוס. יהשעון המחוג של , יחוסלאחר שתגדיר גובה 

 זה מקל על מדידת הפרש הגובה בין שתי נקודות בזמן טיפוס או טרקים.

 ע"י המחוגשינוי המידע המצוין ● 

 . היכנס למצב הגובה.1

[ מתחיל להבהב. SET( למשך שתי שניות לפחות. שמור על לחצן לחוץ כאשר ]Eש ). החזק את המק2

 [ נעלם מהתצוגה.SETשחרר את הלחצן כאשר ]

 זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך.

 ( שלוש פעמים.D. לחץ על )3

 [HANDזה גורם לתצוגה להציג ]

n [DIFF[ או ]SEC.] 

 [.DIFF( כדי לבחור ]C) -. השתמש ב4

 ( עוברת בין ההגדרות המוצגות להלן.Cכל לחיצה על )

[DIFF :]הפרש גבהים. המחוג מציין 

[SECאת שניות הזמן הנוכחיות. המחוג מציין 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E. לחץ על )5



 הגדרת טווח המדידה ההפרשי לגובה● 

 . היכנס למצב הגובה.1

[ מתחיל להבהב. SETת. שמור על לחצן לחוץ כאשר ]( למשך שתי שניות לפחוE. החזק את המקש )2

 [ נעלם מהתצוגה.SETשחרר את הלחצן כאשר ]

 זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך.

 (.D. לחץ פעמיים על )3

 זה מציג את טווח מדידת ההפרש בגובה.

 [.1000m[ או ]100m( כדי לבחור ]C. לחץ על )4

 רגל( 16מטר ) 5( ביחידות של רגל 328)± מטר  ±100 מ '[:  100]

 רגל( 164מטר ) 50רגל( ביחידות של  3280)± מטר  ±1000 מ '[:  1000]

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E. לחץ על )5

 

 מדידת גובה● 

 . השתמש בקווי המתאר במפה שלך כדי לקבוע את הפרש הגובה בין המיקום הנוכחי שלך ליעד.1

 [.DIFF] -השנייה ל . שנה את המידע המצוין ביד2

 . קח קריאת גובה של המיקום הנוכחי שלך.3

( למשך שתי שניות לפחות כדי להגדיר את גובה המיקום הנוכחי שלך כגובה L. החזק את המקש )4

 הייחוס.

 [ להפסיק להבהב ולהציג את הגובה במיקום הנוכחי שלך.DIFF CLR] -זה גורם ל

את ההבדל בין גובה הייחוס לקריאת הגובה הנוכחית. בשלב  צייןי)מחוון דיפרנציאל גובה(  המחוג● 

 רגל(. 0')± מ  ±0 לציין  ךצרימחוג השניות זה 

 

. תוך כדי השוואת ההבדל בין הגובה שמצאת במפה לבין הפרש הגובה המצוין ביד השנייה של 5

 השעון, התקדם לעבר היעד שלך.

השנייה, המשמעות היא שאתה קרוב ליעד כאשר הפרש הגובה שמצאת במפה זהה לזה שצוין ביד ● 

 שלך.

 רגל(( 984-מ' ) 300-רגל( ) 98-מ ') 30-דוגמה: הפרש גובה של 



 

 הערה

 [.UNDER[ או ]OVERאת ] מחוג השניות יצייןאם הפרש הגובה נמצא מחוץ לטווח שצוין, ● 

גדרת הטווח ל רגל(, שנה את ה 328מ ') ±100 אם אחד מאלה מצוין תוך שימוש בטווח המדידה של 

 רגל(. 3280מ' ) 1000-

-מ' ) 10,000מ 'ל  700-אם קריאה היא מחוץ לטווח מדידת הגובה המותר ) 9לשעה  המחוג יעבור● 

 רגל((, או אם מתרחשת שגיאת קריאה. 32,800עד  2,300

 

 הגדרת מרווח מדידה אוטומטי

 ניתן לבחור מרווח מדידה אוטומטי של חמש שניות או שתי דקות.

 היכנס למצב הגובה.. 1

[ מתחיל SET( למשך שתי שניות לפחות. שמור על כפתור לחוץ כאשר ]E. החזק את המקש )2

 [ נעלם מהתצוגה.SETלהבהב. שחרר את הלחצן כאשר ]

 זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך.

 

 (.D. לחץ על )3

 זה גורם לרווח המדידה האוטומטי להופיע בתצוגה.

 

 [.00'2] -[ ל05'0( כדי להחליף את מרווח המדידה האוטומטי בין ]C) . לחץ על4

[: קריאות נלקחות כל שנייה בשלוש הדקות הראשונות, ואז כל חמש שניות במשך כשעה 05'0]

 הבאה.

השעות  12[: קריאות נלקחות כל שנייה בשלוש הדקות הראשונות, ואז כל שתי דקות בערך 00'2]

 הבאות.

 להשלים את פעולת ההגדרה. ( כדיE. לחץ על )5

 



 ציון יחידת מדידת הגובה

 ( כיחידת התצוגה במצב הגובה.ft) רגל'( או Mאתה יכול לבחור מטרים )

 . היכנס למצב שעון הזמן.1

( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר שם עיר הבית שנבחרה E. החזק את המקש )2

 מופיע בתצוגה.

 היא לוס אנג'לס דוגמה: כאשר עיר הבית שלך

 

 ( שבע פעמים.D. לחץ על )3

 [ מהבהבים.ft[ או ]m[ להופיע, עם ]UNIT] -זה גורם ל

 

 ( לבחירת יחידת גובה.C. השתמש )4

[mמטר :] 

[ftרגל :] 

 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרהE. לחץ פעמיים על )5

 

 אמצעי זהירות לקריאה בגובה

 השפעות הטמפרטורה

גובה, בצע את הצעדים הבאים כדי לשמור על השעון בטמפרטורה יציבה ככל  בעת ביצוע קריאות

 האפשר. שינויים בטמפרטורה יכולים להשפיע על קריאות הגובה.

 קח קריאות עם השעון על פרק כף היד.● 

 בצע קריאות באזור בו הטמפרטורה יציבה.● 

 קריאות גובה

צנח רחיפה, מעופף גירוסקופ, מעופף רחפן אל תשתמש בשעון זה בזמן צניחה חופשית, רחיפה, מ● 

 או כשעוסקים בפעילויות אחרות בהן הגובה משתנה לפתע.



 קריאות גובה המיוצרות על ידי שעון זה אינן מיועדות לשימוש מיוחד או ברמה תעשייתית.● 

 במטוס, השעון מודד את לחץ האוויר בלחץ בתא, כך שהקריאות לא יתאימו לגבהים עליהם הצהיר.● 

 קריאות גובה )גובה יחסי(

( שהוגדרו על ידי ארגון התעופה האזרחית ISAשעון זה משתמש בנתוני גובה יחסית יחסית )

 (. לחץ ברומטרי בדרך כלל הופך נמוך יותר ככל שגובה הגובה עולה.ICAOהבינלאומי )

 מדידה נכונה עשויה שלא להיות אפשרית בתנאים שלהלן.

 בתנאי אווירה לא יציבים● 

 במהלך שינויי טמפרטורה פתאומיים● 

 לאחר שעון ההשפעה היה חזק● 

 

 מדידת לחץ ברומטרי

 

אתה יכול להשתמש במצב ברומטר בכדי לבצע קריאה של לחץ הברומטרי במיקום הנוכחי שלך, וכדי 

 לעקוב אחר שינויים ומגמות קריאה.

 בדיקת לחץ הברומטרי הנוכחי

 . היכנס למצב ברומטר.1

ומטר מתחילה במדידה ומציגה את הלחץ הברומטרי במיקום הנוכחי שלך וגרף לחץ כניסה למצב בר

 ברומטרי.

לאחר כניסה למצב ברומטר, השעון לוקח קריאה בערך כל חמש שניות במשך שלוש דקות. לאחר ● 

 מכן, מדידה נלקחת בערך כל שתי דקות או כל חמש שניות.

 אתה יכול לשנות את מרווח המדידה, אם אתה רוצה

 

 (.Eניתן לנווט בין מסכי התצוגה על ידי לחיצה על )● 

 



 (.Cלהפעלת מדידה מחדש, לחץ על )● 

 ( למשך שתי שניות לפחות.Dכדי לחזור למצב שעון הזמן, החזק את המקש )● 

 

 בדיקת שינויים בלחץ הברומטרי לאורך זמן

 ים או כל שעתיים.ניתן להגדיר את השעון כך שיציג גרף של קריאות לחץ הנלקחות כל שעתי

 השעות האחרונות או 20אתה יכול להציג גרף של קריאות לחץ ברומטריות במשך 

( בקצה הימני ביותר של הגרף מציין את קריאת הלחץ הברומטרית vהדקות האחרונות. הריבוע ) 20

 האחרונה.

 

 שינוי מרווח המדידה של גרף הלחץ הברומטרי● 

 או שעתיים עבור גרף הלחץ הברומטרי. ניתן לבחור מרווח מדידה של שעתיים

 . היכנס למצב ברומטר.1

[ מתחיל להבהב. SET( למשך שתי שניות לפחות. שמור על לחצן לחוץ כאשר ]E. החזק את המקש )2

 [ נעלם מהתצוגה.SETשחרר את הלחצן כאשר ]

 זה מציג את הלחץ הברומטרי הנוכחי ונכנס למצב קיזוז הלחץ הברומטרי.

 

 (.Dיים על ). לחץ פעמ3

 ( כדי לשנות את מרווח המדידה.C. השתמש )4

 

 כאשר מרווח המדידה של גרף הלחץ הברומטרי הוא שעתיים, המדידות נלקחות כל שתי דקות.● 



 כאשר מרווח המדידה של גרף הלחץ הברומטרי הוא שתי דקות, המדידות נלקחות כל חמש שניות.● 

 דרה.( כדי להשלים את פעולת ההגE. לחץ על )5

 חיזוי מזג האוויר הקרוב● 

 

 בדיקת השינוי בלחץ הברומטרי בין שתי קריאות

 

בעת ביצוע ההליך למטה במצב ברומטר, היד השנייה תציין את ההבדל בין מדידת לחץ הברומטרי 

 הנוכחי לבין ערך המדידה האוטומטי האחרון )נלקח במרווחים של שעתיים או שתי דקות(.

 .. היכנס למצב ברומטר1

[ מתחיל להבהב. SET( למשך שתי שניות לפחות. שמור על לחצן לחוץ כאשר ]E. החזק את המקש )2

 [ נעלם מהתצוגה.SETשחרר את הלחצן כאשר ]

 זה מציג את הלחץ הברומטרי הנוכחי ונכנס למצב קיזוז הלחץ הברומטרי.

 

 (.D. לחץ על )3

 [HANDזה גורם לתצוגה להציג ]

n [DIFF[ או ]SEC.] 

 [.DIFF( כדי לבחור ]C) -השתמש ב. 4

 ( עוברת בין ההגדרות המוצגות להלן.Cכל לחיצה על )

[DIFF)יד שנייה מציינת לחץ ברומטרי )אינדיקטור הפרש לחץ ברומטרי :] 

[SEC.יד שנייה מציינת את שניות הזמן הנוכחיות :] 

 )מרווח מדידה של שעתיים( hPa 3-דוגמה: הפרש לחץ ברומטרי של 



 

 יחידותhPa (1 hPa ) ±10 וח מדידה של שעתיים: * מרו

 יחידותhPa (0.1 hPa ) ±1 מרווח מדידה של שתי דקות: 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E. לחץ על )5

 אינדיקציות לשינוי לחץ ברומטרי פתאומי

ו בכל פעם שהשעון מזהה שינוי משמעותי בקריאות לחץ האוויר )עקב עלייה או ירידה פתאומית, א

לך. חץ יהבהב על התצוגה בשלב זה גם מעבר של לחץ נמוך או אזור לחץ גבוה(, הוא יצפצף להודיע 

אם השעון נמצא במצב ברומטר, או אם הוא נמצא במצב של שעון זמן כאשר גרף הלחץ הברומטרי 

 מוצג. החץ שמופיע מראה את כיוון שינוי הלחץ. התראות אלה נקראות "אינדיקציות לשינוי לחץ

 ברומטרי".

 

 ָחׁשּוב!

כדי להבטיח פעולה נכונה של שינוי מחוון לחץ ברומטרי, הפעל אותו במיקום בו הגובה קבוע )כגון ● 

 .אכסניה, אזור מחנה או על האוקיינוס(

שינוי בגובה גורם לשינוי בלחץ האוויר. בגלל זה, קריאות נכונות אינן אפשריות. אין לקחת קריאות ● 

 בעת עלייה או ירידה להר וכו '.

 

 . היכנס למצב ברומטר.1

 ( למשך שתי שניות לפחות.C. החזק את המקש )2

[ BAROואז המחוון ] [ יפסיק להבהבINFO ONאם פעולה זו מפעילה אינדיקציה לשינוי לחץ ברומטרי, ]

 יופיע בתצוגה.

 



( שוב למשך שתי שניות C. כדי להשבית את אינדיקציה לשינוי לחץ ברומטרי, החזק את מקש )3

 לפחות

 הערה

אם אינדיקציות לשינוי לחץ ברומטרי מופעלות, קריאות לחץ ברומטריות נלקחות אחת לשתי דקות, ● 

 גם כשהשעון אינו במצב ברומטר.

 שעות לאחר הפעלתו. 24מחוון שינוי הלחץ הברומטרי מושבת באופן אוטומטי ● 

 לא תוכל להפעיל חיווי לשינוי לחץ ברומטרי אם רמת הסוללה של השעון נמוכה.● 

 הסוללה הנמוכה תגרום גם לכיבוי אוטומטי של אינדיקציה לשינוי לחץ ברומטרי.● 

 

 כיול קריאות לחץ ברומטריות )קיזוז(

ורש כיול. עם זאת, אתה יכול לכייל את חיישן הלחץ של השעון מותאם במפעל ובדרך כלל אינו ד

 הערך המוצג אם אתה מבחין בשגיאות משמעותיות בקריאות

 . היכנס למצב ברומטר.1

[ מתחיל להבהב. SET( למשך שתי שניות לפחות. שמור על לחצן לחוץ כאשר ]E. החזק את המקש )2

 [ נעלם מהתצוגה.SETשחרר את הלחצן כאשר ]

 את הלחץ הברומטרי הנוכחי ונכנס למצב קיזוז הלחץ הברומטרי. זה מציג

 1יחידת הגדרה:  hPa 1,100עד  260( כדי לשנות את הערך. טווח הגדרה: C) -( וA) -. השתמש ב3

hPa 

 ( בו זמנית.C) -( וA) להחזרת הגדרת הלחץ הברומטרי לברירת המחדל של היצרן הראשונית, לחץ● 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E. לחץ על )4

 

 ציון יחידת לחץ הברומטרי

( כיחידת התצוגה של ערכי לחץ inHg( או סנטימטרים של כספית )hPa) hektopascalאתה יכול לציין 

 ברומטרי.

 . היכנס למצב שעון הזמן.1

את הכפתור כאשר שם עיר הבית שנבחרה  ( למשך שתי שניות לפחות. שחררE. החזק את המקש )2

 מופיע בתצוגה.

 דוגמה: כאשר עיר הבית שלך היא לוס אנג'לס

 ( שמונה פעמים.D. לחץ על )3

 [ מהבהבים.inHg[ או ]hPa[ להופיע, כאשר ]UNIT] -זה גורם ל

 ( לבחירת יחידת לחץ ברומטרי.C. השתמש )4



[hPa]: Hectopascals [inHgסנטימטרים של כספי :]ת 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E. לחץ פעמיים על )5

 

 אמצעי זהירות לקריאת לחץ ברומטרי

ניתן להשתמש בגרף הלחץ הברומטרי שמפיק שעון זה כדי לקבל מושג לגבי תנאי מזג האוויר ● 

הקרובים. עם זאת, אין להשתמש בשעון זה במקום מכשירים מדויקים הנדרשים לחיזוי ודיווח רשמי 

 של מזג האוויר.

ל זה, עלולה קריאות חיישני לחץ יכולות להיות מושפעות משינויים פתאומיים בטמפרטורה. בגל● 

 להיות שגיאה בקריאות שהפיק השעון.

 

 מדידת טמפרטורה

 

 ניתן להשתמש בשעון לקריאת טמפרטורות האוויר הנוכחיות.

 בדיקת הטמפרטורה הנוכחית

 . היכנס למצב הטמפרטורה1

 טמפרטורה תתחיל במדידת הטמפרטורה ותציג את התוצאה.כניסה למצב ה

 לאחר כניסה למצב הטמפרטורה, השעון לוקח קריאות על כל דבר

 חמש שניות במשך שלוש דקות. לאחר מכן, מדידה נערכת בערך כל שתי דקות.

 (.Cכדי להפעיל מחדש את המדידה, לחץ על )● 

 

 הערה

ר באופן אוטומטי למצב שעון הזמן אם לא תבצע שום פעולה במצב הטמפרטורה במשך השעון יחזו● 

                                                                                                                                                      כשעה.

[ יופיע לערך הנמדד -. - -( יחידות0.1 ° C (0.2 ° F[ .)) C°  60.0עד  C°  10.0-טווח המדידה הוא ● 

                                                                                                              אם הוא מחוץ לטווח המותר.

 לפחות. ( למשך שתי שניותDכדי לחזור למצב שעון הזמן, החזק את המקש )● 

 

 

 



 כיול קריאות טמפרטורה )אופסט(

חיישן הטמפרטורה של השעון מותאם במפעל ובדרך כלל אינו דורש כיול. עם זאת, אתה יכול לכייל 

 את הערך המוצג אם אתה מבחין בשגיאות משמעותיות בקריאות.

 . היכנס למצב הטמפרטורה.1

 [ מתחיל להבהב. SET( למשך שתי שניות לפחות. שמור על לחצן לחוץ כאשר ]E. החזק את המקש )2

 .להבהב מפסיק[ ℃שחרר את הלחצן כאשר ]

 זה מציג את הטמפרטורה הנוכחית ונכנס למצב קיזוז הטמפרטורה.

 ( כדי לכייל את הטמפרטורה.C) -( וA) -. השתמשו ב3

 C (0.2 ° F)°  0.1כיול:  יחידת

 להחזרת הגדרת הלחץ הברומטרי לברירת המחדל של היצרן הראשונית, לחץ● 

(Aו )- (C.בו זמנית ) 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E. לחץ על )4

 

 ציון יחידת הטמפרטורה

 ( כיחידת תצוגת הטמפרטורה.F)° ( או פרנהייט C)° אתה יכול לבחור צלזיוס 

 . היכנס למצב שעון הזמן.1

ות. שחרר את הכפתור כאשר שם עיר הבית שנבחרה ( למשך שתי שניות לפחE. החזק את המקש )2

 מופיע בתצוגה.

 ( תשע פעמים.D. לחץ על )3דוגמה: כאשר עירך היא לוס אנג'לס 

 

 [ מהבהב.F]° [ עם UNIT ° F[ מהבהב, או ]C]° [ עם UNIT ° Cפעולה זו תציג ]

 

 [: צלזיוסC]° ( לבחירת יחידת טמפרטורה. C. השתמש )4

 ]פרנהייט[: פרנהייט

 



 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.Eלחץ פעמיים על ) .5

 

 אמצעי זהירות לקריאת טמפרטורה

לטמפרטורת הגוף, לאור שמש ישיר ולחות יש השפעה על קריאות הטמפרטורה. כדי להבטיח 

רק כף היד שלך, נגב אותו מכל לחות קריאות מדויקות יותר של טמפרטורות, הסר את השעון מפ

והנח אותו במקום מאוורר היטב שאינו חשוף לאור שמש ישיר. אתה אמור להיות מסוגל לבצע 

 דקות. 30עד  20קריאות טמפרטורה לאחר כ 

 

 FISH TIMEבאמצעות 

( בנמל שתציין עם FISH IN TIMEבים ביותר )אתה יכול להשתמש בשעון כדי לבדוק את זמני הדיג הטו

PRO TREK Connected. 

 אזעקת דגים וזמן דייג

 מסופקים גם כדי להתריע בפניך כאשר הגיע זמן הדיג.

 90(, 00:00זמן הדייג הוא כאשר כיוון התצפית הירחי )זווית שעת הירח( הוא תקורה )זווית שעה ● 

ממזרח מלמעלה °  90(, או 12:00מתחת )זווית שעה (, ממש 06:00מערבית ממעל )זווית שעה ° 

 (.18:00)זווית שעה 

 ציון נמל )נקודת דיג(

 FISH INכדי לבחור את הנמל שאת זמני הדיג הטובים ביותר ) PRO TREK Connected -השתמש ב

TIMEברצונך להציג ) 

 ָחׁשּוב!

 כדי לציין יציאה. PRO TREK Connected -השתמש ב● 

 למטה כדי לברר כיצד להגדיר יציאה באמצעות פעולות שעון.עיין במידע בקישור 

 

 בודק את הדייג של היום בזמן

 .FISH. היכנס למצב 1

 [. לאחר כשנייה אחת מופיע התאריך של היום.FISHזה מציג ]

( מופיע, יחד עם 00:00הראשון של היום )זווית השעה  FISH IN TIMEשתי שניות נוספות, לאחר 

 ספירת דייגים המציינת הסתברות לדוג לאותה תקופה.

 



 

 תאריך 1

2 FISH TIME  (00:00)זווית שעה 

 ספירת סימני דיג 3

 

 השונה לספירת הדייג שלהם. FISH -( כדי לעבור בין זמן הA) -. השתמש ב2

 כמוצג להלן. FISH IN TIME( עוברת דרך Aכל לחיצה על )

 

 מוצג במקום ספירת דיג. ( יהיה----אם אין מידע על הסתברות דיג, סרגל ארוך )

 

 ליום ספציפי FISHבודק זמן 

 .FISH. היכנס למצב 1

 ( כדי לשנות את התאריך.C) -. השתמש ב2

( מופיע יחד 00:00הראשון שלו )זווית השעה  FISH IN TIME -כשתי שניות לאחר שינוי התאריך, ה

 ים המציינת הסתברות לדוג לאותה תקופה.עם ספירת דייג

 ( ועלAלהצגת התאריך של היום, לחץ על )● 

 (.C)ג( באותו זמן. לאחר מכן, תוכל להתקדם מיום ליום על ידי לחיצה על )

ניתן לבחור תאריך בטווח ● ( תוך כדי שינוי התאריך תשתנה במהירות גבוהה. Cהחזקת המקש )● 

 .2099בדצמבר  31ועד ליום  2000בינואר  1של 

( לבין ספירת 18:00, 12:00, 06:00)זוויות שעה  FISH IN TIME( כדי לעבור בין A) -. השתמש ב3

 הדייג שלהם.



 FISH IN TIMEאזעקה הגדרת 

 ספירת סימני הדייג מתרעננת בחלק העליון והתחתון של כל שעה.

 (.FISH IN TIMEעון יצפצף כאשר מתקרבים לזמן הדייג הטוב ביותר )הש

 

 הערה

 ALARM FISH IN TIME. ניתן גם להגדיר את הודעת FISHING TIMER -ניתן להגדיר זאת בנפרד מ● 

 בלבד. FISHING TIMERבלבד או את היד 

 להישמע.לאחר שהוא מתחיל  ALARM FISH IN TIMEלחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את ● 

 .FISH. היכנס למצב 1

 .FARM IN TIME ALARM( ארבע פעמים כדי להציג את מסך ההגדרה A. לחץ על )2

 

 ( כדי להחליף את זמן הדייגC. לחץ על )3

 .OFF -ו ONבין  ALARMהגדרת 

 

 ( כדי להשלים את ההגדרהD. לחץ על )4

 

 (FISH IN TIMEהגדרת טיימר הדייג )ספירה לאחור של 

 במחוגלשעת הסיום מסומנת  FISH IN TIMEהספירה לאחור משעת ההתחלה של 

 

 הערה

 ALARM FISH IN. ניתן גם להגדיר את הודעת FISH IN TIME ALARM -ניתן להגדיר זאת בנפרד מ● 

TIME  בלבד או את הידFISHING TIMER .בלבד 

 11לשעה  7: יד עוברת שעתיים לעבור משעה 12:00או  00:00זווית שעה 

 



 10:00לשעה  8: יד עוברת לשעה אחת מהשעה 18:00או  06:00זווית שעות 

 

 .FISH. היכנס למצב 1

 .TIMER TIME( חמש פעמים כדי להציג את מסך ההגדרה A. לחץ על )2

 

 .OFF -ו ONבין  FISHING TIMER -( כדי להחליף את הגדרת הC. לחץ על )3

 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.D. לחץ על )4

 

 (FISH MEMOתנאי תפיסת הקלטה )

 כדי לתעד את התנאים לתפיסות שלך. FISH MEMO -אתה יכול להשתמש ב

 

 הערה

 PRO TREK Connected -נתונים שאתה מקליט נשלחים לטלפון שלך. לאחר מכן, תוכל להשתמש ב● 

 כדי להציג את המידע שלמטה.

ー תאריך ושעה 

ー נטיית לחץ ברומטרי 

ー Graph גרף גאות 

ー )דג בזמן וסבירות דיג )ספירת סימני דיג 

ー Age עידן הירח 

ー Times זמני הזריחה והשקיעה 

ー קו רוחב ואורך 



 PRO TREK Connectedשנרשם באמצעות  FISH IN TIMEנטייה הברומטרית, גרף הגאות ומידע ה● 

 מחושב על פי הנמל שצוין )נקודת דיג(.

 ( למשך חמש שניות לפחות.D. בכל מצב, החזק את המקש )1

[ למסך מצב שעון REC] -השעון והטלפון מתחברים בהצלחה, התצוגה הדיגיטלית תחזור מ כאשר

 הזמן.

[ ●ERR.יופיע בתצוגה אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי ] 

 : כאשר השעה הנוכחית הוצגה במצב זמן שעוןדוגמה

 

 מתעד את פרטי הדיג הנוכחיים עבור הנמל שצוין. זה

 

 הערה

אם לא ניתן ליצור קשר בין השעון לטלפון מסיבה כלשהי, הנתונים יועברו בפעם הבאה שהם ● 

 מחוברים.

 לשעון יש מספיק זיכרון לשישה רשומות נתונים.● 

 

 תנועת דיג וירח

 כיוון תצפית ירחי )זווית שעה(

כאשר הירח נמצא מעל הראש,  00:00כיוון התצפית הירחי מתבטא כזווית של שעה, עם זווית של 

כאשר  00:  18 -כאשר הוא נמצא ממש מתחת, ו 12:00מערבה מעל, °  90כאשר הוא נמצא  06:00

דקות לבצע מהפכה אחת סביב  50שעות ו  24מזרחה מעל התקורה. הירח לוקח בממוצע כ °  90זה 

 כדור הארץ.

 



 הערה

תר במהלך שלב ירח חדש או ירח מלא, ואחריו על בסיס חודשי, אומרים שהדייג הוא הטוב ביו● 

 הטוב ביותר במהלך הרבע האחרון או הרבע הראשון.

, והטוב 12:00ו  00:00על בסיס יומי )זווית שעה(, אומרים שהדייג הוא הטוב ביותר בזוויות השעה ● 

 .18:00ו  06:00ביותר הבא בזוויות השעה 

( כדי לציין את זמני הדיג הטובים 4, × 3, × 2 , ×1)× השעון משתמש בספירות של סימני דיג ● 

 .00: 00/12: 00ביותר על בסיס ירח חדש / ירח מלא ושילובי זוויות של 

 

 זמני הזריחה והשקיעה

 

 .PRO TREK Connectedיעה עבור הנמל שציינת באמצעות תוכל לצפות בזמני הזריחה והשק

 ציון נמל )נקודת דיג(

מחובר כדי לבחור את הנמל שאת זמני הזריחה והשקיעה שלו אתה רוצה  PRO TREK -השתמש ב

 להציג.

 

 ָחׁשּוב!

 כדי לציין יציאה. PRO TREK Connected -השתמש ב● 

 עיין במידע בקישור למטה כדי לגלות כיצד להגדיר יציאה באמצעות פעולות שעון.

 

 זמני הזריחה והשקיעה של היום שלבדיקה 

 , הצג את זמני הזריחה / השקיעה של היום.FISHבמצב . 1

 PROהתצוגה מתחלפת במרווחים של שתי שניות בין זמני הזריחה והשקיעה של הנמל שציינת עם 

TREK Connected. 

 

 בדיקת עידן הירח ליום ספציפי

 , הצג את עידן הירח.FISH. במצב 1



 ( כדי לשנות את הגדרת התאריך.C) -. השתמש ב2

 זה מציג את גיל הירח לתאריך שציינת.

 

 רמת הגאות

 

 PROאתה יכול להשתמש בשעון כדי לבדוק את רמת הגאות הנוכחית ביציאה שאתה מציין באמצעות 

TREK Connected. 

 ָחׁשּוב!

 מיועד לעיון בלבד. אל תשתמש בו לניווט ימי וכו '. המידע המוצג● 

כדי לציין יציאה )נקודת דיג(. רמת  PRO TREK Connected -לבדיקת מפלס הגאות, השתמשו ב● 

 הגאות )גרף הגאות( לא תופיע אם לא נקבעת נקודת דיג.

 ציאה באמצעות פעולות שעון.בדוק את המידע בקישור למטה כדי לברר כיצד להגדיר י● 

 

 ציון נמל )נקודת דיג(

 כדי לבחור את היציאה שאת פרטי רמת הגאות תרצה להציג. PRO TREK Connected -השתמש ב

 בדיקת רמת הגאות הנוכחית בנמל שצוין

 תציג גרף גאות עבור הנמל שצוין כעת )נקודת דיג(. FISHהצגת מסך הגאות במצב 

 , הצג את פרטי הגאות והשפל הנוכחיים.FISH. במצב 1

 

 



 יציאה מוגדרת 1

 תאריך בנמל שצוין 2

 הזמן הנוכחי ביציאה שצוינה 3

 תנאי הגאות בנמל שצוין 4

 

 הערה

 רמת הגאות והשפל מבוססת על הגדרת שעון הקיץ של היציאה שצוינה בעת הצגת מסך הגאות.● 

 גופירוש תנאי הגאות שהוצ● 

 התרשים מציג רמות גאות ביציאה שצוינה.

 

 בדיקת רמת הגאות ליום ספציפי

 , הצג את פרטי הגאות והשפל הנוכחיים.FISHבמצב 

 ( כדי לשנות את הגדרת התאריך.C) -. השתמש ב2

 לאחר כשתי שניות התצוגה עוברת למסך הזמן

 

 ( כדי לשנות את הגדרת השעה. גרף הגאות יציג מידע עבור התאריך והשעה שציינתC. השתמש )3

 

 התאמת זמני הגאות

באפשרותך לשפר את דיוק הגאות המוצגת על ידי התאמת זמן הגאות בהתאם למידע הקיים 

 באינטרנט או בעיתון.

 .FISH. היכנס למצב 1



[ מתחיל להבהב ואז SETהלחצן כאשר ]( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את E. החזק את המקש )2

 נעלם מהתצוגה.

 לאחר הופעת זמן הגאות לאותו יום, ספרות הדקות ייבחרו כך שתוכל לשנות אותן.

 ( כדי לשנות את הגדרת דקת זמן הגאות.C) -( וA) -. השתמש ב3

 

 (.D. לחץ על )4

 זה גורם לבחירת ספרות השעות.

 גדרת שעות הגאות והשעה.( כדי לשנות את הC) -( וA) -. השתמש ב5

 ( כדי לנווט בין פריטי הגדרה.D) -. השתמש ב6

 כל לחיצה על הכפתור עוברת בין פריטי הגדרה כמוצג להלן.

 

 קו הרוחב, האורך והזמן.( כדי לציין את C) -( וA) -. השתמש ב7

 ( כדי לרשום את זמן הגאות.E. לחץ על )8

 

 הערה

למיקום שבו יש שני גאות ושפל ביום, הגדר את זמן הגאות הראשונה. השעון יחשב באופן אוטומטי ● 

 את זמן הגאות השנייה.

אם היציאה שצוינה נמצאת באזור זמן שונה מאזור הזמן הנוכחי שלך, יתכנו מקרים בהם התאריך ● 

 ביציאה שונה מהתאריך המוצג.

 אם שעון הקיץ נמצא בתוקף ביציאה שצוינה, עליכם להשתמש גם בקיץ בעת ציון זמן הגאות.● 

 

 



 סטופר

 

 1שניות במשך השעה הראשונה, וביחידות של  1/100שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של 

 גם למדוד זמני פיצול. ניתן שעות. 24שנייה לאחר מכן עד 

 מדידת הזמן שחלף

 . היכנס למצב שעון עצר1

 . השתמש בפעולות הבאות כדי למדוד את הזמן שחלף.2

 

 

 ( כדי לאפס את שעון העצר לכל האפסים.A. לחץ על )3

 

 מדידת זמן מפוצל

 . היכנס למצב שעון עצר.1

 . השתמש בפעולות הבאות כדי למדוד את הזמן שחלף.2

 

 ( כדי לאפס את שעון העצר לכולםA. לחץ על )3



 טיימרָׁשעֹון 

 

למטה משעת התחלה שצוינת על ידך. צפצוף נשמע כאשר מגיעים לסוף הספירה  מחשבהטיימר 

 לאחור.

 הצפצוף לא יישמע אם הסוללה נמוכה.● 

 

 קביעת זמן התחלה

 שעות. 24ניתן לקבוע את זמן התחלת הספירה לאחור ביחידות של דקה עד 

 . היכנס למצב טיימר.1

( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר הגדרת הדקות מתחילה E. החזק את המקש )2

 להבהב.

 זה גורם לספרות הדקות להבהב.

 

 ( כדי לשנות את הגדרת דקות הטיימר.C) -( וA) -. השתמש ב3

 (.D. לחץ על )4

 זה גורם למספר השעות להבהב.

 

 ת הטיימר.( כדי לשנות את הגדרת שעוC) -( וA) -. השתמש ב5

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E. לחץ על )6

 

 שימוש בטיימר

 . היכנס למצב טיימר.1



 . השתמש בפעולות שלמטה כדי לבצע פעולת טיימר.2

 

 שניות כדי ליידע אותך כאשר תגיע סוף הספירה לאחור. 10צפצוף יישמע למשך ● 

 (.Aניתן לאפס ספירה לאחור מושהית לשעת ההתחלה שלה, על ידי לחיצה על )● 

 . לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הטון.3

 

 )שעון מעורר( אזעקות ואות זמן לפי שעה

 

השעון יצפצף כאשר תגיע זמן האזעקה. ניתן להגדיר עד חמש אזעקות שונות. אות הזמן לפי שעה 

 גורם לשעון לצפצף כל שעה בשעה.

 הצפצוף לא ישמע אם מתח הסוללה● 

 

 עת תצורה של הגדרות אזעקהקבי

 . היכנס למצב האזעקה.1

[( של האזעקה שאת הגדרותיה AL5[ עד ]AL1( כדי להציג את המספר )]C) -( וA) -. השתמש ב2

 ברצונך לשנות.

 

( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר הגדרת השעה מתחילה E. החזק את המקש )3

 להבהב.

 כל אזעקה מופעלת. המחוון )אזעקה( מוצג כאשר● 

 



 ( כדי לשנות את הגדרת השעה.C) -( וA) -. השתמש ב4

  [ מצייןP] שעות, 12אם אתה משתמש בתזמון זמן של ● 

 

 (.D. לחץ על )5

 זה גורם לספרות הדקות להבהב

 ( כדי לשנות את הגדרת הדקה.C) -( וA) -. השתמש ב6

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E. לחץ על )7

 ( למשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שעון הזמן.Dהמקש ) . החזק את8

 

 להפסקת האזעקה● 

כדי להפסיק את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע כאשר מגיע זמן האזעקה, לחץ על כפתור 

 כלשהו.

 

 קביעת תצורה של הגדרת האות לשעה לפי שעה

 . היכנס למצב האזעקה.1

 [(.SIGה )]( כדי להציג את מסך האות השעתי לפי שעC( או )A. לחץ על )2

 

 ( כדי להחליף את אות הזמן השעתי בין מופעל )מופעל( ומושבת )כבוי(.E. לחץ על )3

 )אות שעה לפי שעה( מוצג בתצוגה כאשר אות הזמן לפי שעה מופעל.● 

 

 שעה כיבוי אזעקה או איתות זמן לפי

 כדי להפסיק להישמע אזעקה או אות שעה לפי שעה, בצע את השלבים הבאים כדי לכבות אותה.

 כדי להישמע שוב אזעקה או אות שעה לפי שעה, הפעל אותה שוב.● 

 



 הערה

 מחוונים מוצגים כאשר כל אחת מהאזעקות או אות הזמן לפי שעה מופעלת.● 

 שר כל האזעקות מכובות ו / או אות הזמן לפי שעה כבוי.האינדיקטורים הרלוונטיים אינם מוצגים כא● 

 

 . היכנס למצב האזעקה.1

[( עד SIG[( ומסכי זמן השעה )]AL5] -[ לAL1( כדי לגלול בין מספרי אזעקה )]C) -( וA) -. השתמש ב2

 שמוצג המסך שאת ברצונך לשנות.

 ( כדי לכבות את האזעקה המוצגת או את אות הזמן לפי שעה.E. לחץ על )3

 .OFF -ו ON( מחליפה בין Eכל לחיצה על )● 

 ה( להיעלם מהתצוגה,כיבוי כל האזעקות יגרום )אזעק● 

 בזמן השבתת אות הזמן לפי שעה גורם )אות שעה לפי שעה( להיעלם מהתצוגה.

 

 זמן עולמי

)זמן  UTC -ערים ברחבי העולם ו 38-זמן העולם מאפשר לך לחפש את השעה הנוכחית בכל אחת מ 

 .אוניברסלי מתואם(

 בודק זמן עולמי

 . היכנס למצב זמן עולמי.1

 לאחר שמופיע שם העיר הזמן העולמי שנבחר כעת, השעון יציג את השעה הנוכחית בעיר זו.

 (.Eניתן להציג את עיר הזמן העולמית במצב זמן עולמי על ידי לחיצה על )● 

 

 ציון עיר זמן עולמית

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר שעון עולמי. אם אתה נמצא באזור השומר על שעון הקיץ, 

 יל או להשבית את שעון הקיץ.תוכל גם להפע

 . היכנס למצב זמן עולמי.1

 



 ( כדי להציג את העיר הרצויה.C) -( וA) -. השתמש ב2

( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן E. לשינוי הגדרת שעון הקיץ, החזק את המקש )3

 [ מתחילים להבהב.ON[ או ]OFF] ,[AUTOכאשר ]

 שעון הקיץ.( כדי לשנות את הגדרת C. השתמש )4

 ( עוברת בין הגדרות ברצף המוצג להלן.Cכל לחיצה על )

[ ●AUTO] 

 השעון עובר בין זמן סטנדרטי לזמן קיץ באופן אוטומטי.

[ ●OFF] 

 השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

 ]פועל[● 

 השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E. לחץ על )5

 

 הערה

 עון הקיץ.[ נבחרה כעיר, לא תוכלו לשנות או לבדוק את הגדרת שUTCבעוד ]● 

מחובר ואז תחליף לעיר אחרת עם פעולת שעון, המידע  PRO TREKאם תבחר עיר זמן עולמית עם ● 

 מחובר נמחק מהשעון. PRO TREKעל העיר 

 

 וזמן עולמי החלפת זמן בית

המחוגים ( למשך שתי שניות לפחות עד שמתחיל להבהב וLבמצב זמן עולמי, החזק את המקש )

 לנוע.ים מתחיל

 זה יחליף את זמן עיר הבית שלך ואת הזמן העולמי.

 

 )זמן אוניברסלי מתואם( כעיר הזמן העולמית שלך UTCציון 

ם( כעיר הזמן )זמן אוניברסלי מתוא UTC( בו זמנית תקבע את C) -( וAבמצב זמן עולמי, לחיצה על )

 העולמי ותציג את השעה הנוכחית שלה



 

 מד צעדים

 

אתה יכול להשתמש במד צעדים כדי לעקוב אחר ספירת הצעדים שלך בזמן ההליכה, לעסוק 

 בפעילות היומיומית הרגילה שלך וכו '.

 צעדיםספירת 

את השעון כהלכה, מד צעדים יספור את צעדיך בזמן שאתה הולך או עוסק בפעילות  עונדאם אתה 

 היומיומית הרגילה שלך.

 ָחׁשּוב!

כף היד, הוא עשוי לזהות תנועות  שעונדים על פרקמכיוון שמד הצעד של שעון זה הוא מכשיר ● 

שאינן צעדים ולספור אותן כצעדים. כמו כן, תנועות זרועות חריגות בזמן הליכה עלולות לגרום 

 לספירת פספוס של צעדים.

 כנותה● 

צד החיצוני של פרק כף היד כדי לאפשר ספירת צעדים מדויקת ביותר, ענד את השעון עם הפנים ב

 והדק את הלהקה היטב. רצועה רופפת עשויה לאפשר להשיג מדידה נכונה.

 

 

 שלבי ספירה● 

 מד צעדים יתחיל לספור את צעדיכם כשתתחילו ללכת.

 לבדיקת ספירת השלבים● 

 הצגת מסך ספירת השלבים.

 הערה

צעדים. אם ספירת השלבים עולה על  999,999ספירת השלבים יכולה להציג ערך של עד ● 

 ( נשאר בתצוגה.999,999, הערך המרבי )999,999

שניות לאחר שתתחיל ללכת.  10-ספירה שגויה, הספירה המוצגת לא תגדל במשך כ -כדי למנוע אי● 

השניות  10שניות, הספירה הנכונה מופיעה, כולל הצעדים שביצעת במהלך  10-לאחר שהלכת כ 

 הקודמות.



 ספירת הצעדים מתאפסת לאפס בחצות כל יום. ●

כדי לחסוך בחשמל, ספירת השלבים נעצרת באופן אוטומטי אם אתה מוריד את השעון )ללא ● 

 שלוש.-תנועת שעון ניתנת לזיהוי( ואינך מבצע שום פעולה במשך שתיים

 גורם לספירת צעדים שגויה

 כל אחד מהתנאים שלהלן עשוי לאפשר ספירה נכונה.

 כה תוך כדי נעלי בית, סנדלים או הנעלה אחרת המעודדת הליכה מדשדשתהלי● 

 הליכה על אריחים, שטיחים, שלג או משטח אחר הגורם להליכה מדשדשת● 

 הליכה לא סדירה )במקום צפוף, בשורה בה ההליכה נעצרת ומתחילה במרווחים קצרים וכו '(.● 

 הליכה איטית במיוחד או ריצה מהירה במיוחד● 

 פת עגלת קניות או עגלת תינוקדחי● 

תנועה תכופה של היד או הזרוע )מחיאות ● במקום בו יש רטט רב, או רכיבה על אופניים או ברכב ● 

 כפיים, תנועת מניפה וכו '(

הליכה תוך כדי החזקת ידיים, הליכה עם מקל או מקל, או עיסוק בתנועה אחרת בה תנועות הידיים ● 

 ם זווהרגליים אינן מתואמות זו ע

 פעילויות יומיומיות רגילות ללא הליכה )ניקיון וכו '(● 

 חבישת השעון על היד הדומיננטית שלך● 

 שניות או פחות 10הליכה במשך ● 

 

 התאמת יישור ידיים

מגנטיות או השפעה חזקים עלולים לגרום לזמן המצוין בידיים האנלוגיות להיות שונה מהזמן בתצוגה 

 . אם זה קורה, התאם את יישור היד.הדיגיטלית

 

 כיול  מחוגי השעון

 . היכנס למצב שעון הזמן.1

 [ מתחיל להבהב.00( למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר ]E. החזק את המקש )2

 .כיול מחוגי השעוןזה מאפשר 

 

 ( כדי ליישר אותו.C) -( וA) , השתמש12בשעה  המחוג אינו. אם 3



 (.D. לחץ על )4

 

 זה מאפשר התאמה של השעות והדקות.

 ( כדי ליישר אותם.C) -( וA) -, השתמשו ב12הדקות אינם בשעה ו מחוג השעות. אם 5

 כדי להשלים את פעולת ההגדרה.( E. לחץ על )6

 

 הפעלת טון פעולת הכפתור

 להפעיל או להשבית את הטון שנשמע בעת לחיצה על כפתור. השתמש בהליך שלמטה כדי

 . היכנס למצב שעון הזמן.1

( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר שם עיר הבית שנבחרה E. החזק את המקש )2

 מופיע בתצוגה.

 

 (.D. לחץ פעמיים על )3

 [ להבהב בתצוגה.MUTEאו ]♪[  KEYזה גורם ]

 

[: צליל הפעולה MUTEצליל הפעולה מופעל. ]♪[:  KEY] .[MUTEאו ]♪[  KEY( כדי לבחור ]Cץ על ). לח4

 מושתק.

 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרהE. לחץ פעמיים על )5

 

 



מטה כדי לציין אם ברצונך לשקף הפרש גבהים במדידות מאמץ פיזי באפשרותך להשתמש בהליך של

 או לא.

 הערה

 שיקוף מידע דיפרנציאלי בגובה במדידות הפעילות מאפשר להשיג חישובי פעילות מדויקים יותר.● 

 ●PRO TREK Connected  משמש לציון הגובה והמשקל שלך ולחישוב מאמץ פיזי. מידע זה אינו מוצג

 בשעון.

 

 

 . היכנס למצב שעון הזמן.1

( למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר שם עיר הבית שנבחרה E. החזק את המקש )2

 מופיע בתצוגה.

 

 המשקף את ההפרש בגובה במדידות הפעילות

 (.D. לחץ שש פעמים על )3

 [.OFF[ או ]ON[ ואחריו מהבהב ]SLOPEפעולה זו תציג את ]

 [.OFF[ או ]ON( כדי לבחור ]C. לחץ על )4

[ON.הפרש גובה המשתקף במדידות מאמץ פיזי :] 

[OFFדיפרנציאל הגובה אינו משתקף במדידות :] .מאמץ פיזי 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.E. לחץ פעמיים על )5

 

 טבלת ערים:



 

 


