
 5611מספר מנגנון  GA2100הוראות הפעלה לשעון 

 הזה. CASIO -ברכות לבחירת שעון ה

שנות השירות שלשמן הוא מיועד, קרא בעיון ובצע את ההוראות כדי להבטיח ששעון זה יספק לך את 

 במדריך זה, במיוחד את המידע תחת "אמצעי זהירות להפעלה" ו"תחזוקת משתמשים ".

 

 

 אודות מדריך זה

תלוי בדגם השעון שלך, טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר, או כנתונים בהירים על 

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

שים לב שאיורי המוצר במדריך זה  . ות באיורפעולות הכפתור מסומנות באמצעות האותיות המוצג

 .מיועדים לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת מהמתואר באיור

 

 

    .כדי לעבור בין המצבים כמוצג להלן C לחץ על בחירת מצב

 .למשך שתי שניות לפחות C כדי לחזור למצב שמירת זמן מכל מצב אחר, לחץ לחיצה ארוכה על

 

 פונקציות כלליות )כל המצבים(

 ניתן להשתמש בפונקציות והפעולות המתוארות בסעיף זה בכל המצבים.

 חזרה אוטומטית

אם לא תבצע פעולה כלשהי במשך כשעתיים או שלוש במהלך קביעת התצורה של הגדרות )הגדרה 

 השעון ייצא מפעולת ההגדרה ויחזור לתצוגה רגילה.מהבהבת בתצוגה הדיגיטלית( במצב כלשהו, 



 גלילה

ל משמשים במצב ההגדרה כדי לגלול בין נתונים בתצוגה. ברוב המקרים, לחיצה ממושכת ע D -ו B -ה

 לחצנים אלה במהלך פעולת גלילה גוללת בין הנתונים במהירות גבוהה.

 מהדרך לתצוגה טובה יותר מחוגי השעוןהזזת 

באפשרותך להשתמש בהליך שלהלן כדי להעביר באופן ידני את השעות והדקות מהדרך כדי להציג 

 טוב יותר את המוצג בתצוגה.

 המחוגים זזים)הגדרה מהבהבת על המסך( ניתן לבצע פעולה זו בכל מצב. במקרה של מצב הגדרה 

 מהדרך אוטומטית, גם אם לא תבצע את הפעולה שלהלן.

 

  .במקביל C -ו B לחץ על

של שעה ודקה לעבור למיקום בו הם לא חוסמים את התצוגה שלך על  למחוגיםפעולה זו תגרום 

לחזור למקומן הרגיל )שמירת זמן  מחוגיםבמקביל שוב תגרום ל C -ו B לחיצה על .התצוגה הדיגיטלית

 .רגילה

 

 ת שעהגתצו

 השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים

 

 

 קביעת תצורה של הגדרות עיר ביתית

 ישנן שתי הגדרות של עיר ביתית: למעשה בחירת עיר הבית ובחירת זמן רגיל או שעון קיץ

 (DST) 1. במצב שמירת זמן, החזק את מקש A מחוון עד ל SET  מהבהב נעלם מהתצוגה וקוד העיר

 זה מציין את מצב ההגדרה עיר ביתית .שנבחר כעת מופיע בתצוגה

 

לפרטים אודות קודי   .כדי לגלול דרך קודי העיר עד שתוצג הקוד הרצוי (-) B -וב (+) D -השתמש ב. 2

 עיר, עיינו בטבלת קוד העיר "בחלק האחורי של מדריך זה



 כדי לחזור למצב שמירת זמן A א הדרך הרצויה, לחץ עללאחר שההגדרה הי . 3

 

 לתשומת ליבך 

במצב הזמן העולמי כדי לחשב את השעה  * UTC לאחר שתציין קוד עיר, השעון ישתמש בקיזוזי 

זמן אוניברסלי מתואם,  * .הנוכחית עבור אזורי זמן אחרים על סמך השעה הנוכחית בעיר הבית שלך

 .היא גריניץ ', אנגליה UTC -הסטנדרט המדעי העולמי של שמירת זמן. נקודת ההתייחסות ל

 

 כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ )שעון הקיץ(

 

המהבהב ייעלם מהתצוגה וקוד העיר  SET -עד שמחוון ה A. במצב שמירת זמן, החזק את מקש 1

 שנבחר כעת מופיע בתצוגה.

 .DSTכדי להציג את מצב הגדרת  Cלחץ על  2.

 (.OFF( לזמן רגיל )ONון הקיץ )כדי לעבור בין שע Bאו  Dלחץ על  3.

 נבחר כעיר הבית שלך. UTCשים לב כי אינך יכול לעבור בין שעון קיץ לשעה רגילה כאשר 

 כדי לחזור למצב שמירת זמן. A. לאחר שההגדרה היא הדרך הרצויה, לחץ על 4

 מציין כי שעון הקיץ מופעל. DST -נראה שמחוון ה

 

 התאמת הגדרות השעה והתאריך הדיגיטליות

 דרות השעה והתאריך הדיגיטליות.השתמש בהליך שלהלן כדי להתאים את הג

 כדי להגדיר את הגדרות השעה והתאריך הדיגיטליות

 

המהבהב ייעלם מהתצוגה וקוד העיר  SETבמצב שמירת זמן, לחץ לחיצה ארוכה על עד שהמחוון  1.

 שנבחר כעת מופיע בתצוגה.



 ות.כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור בהגדרות האחר Cלחץ על  2.

 

 . כאשר הגדרת שמירת הזמן שברצונך לשנות מהבהבת, בצע את הפעולה המתוארת להלן.3

 

 כדי לצאת ממצב ההגדרה. Aלחץ על  4.

 שים לב

 -גורם להגדלת הדקות ב 59 עד 30בעוד שהספירה הנוכחית נמצאת בטווח של  00איפוס השניות ל  

לוח השנה האוטומטי המובנה של השעון מאפשר קצבאות לאורכי חודש ושנים מעוברות שונות.   .1

לאחר שתגדיר את התאריך, לא צריכה להיות סיבה לשנות אותו אלא לאחר שהחלפת הסוללה של 

יופיע לשעות מהצהריים עד השעה  Pשעות למשך זמן, מחוון  12בעוד שנבחר פורמט של  השעון.

שעות, השעה  24בבוקר. בפורמט של  11:59ערב. שום מחוון לא מופיע בזמנים מחצות ל ב 11:59

יום השבוע משתנה אוטומטית כאשר התאריך  .P, ללא שום מחוון 23:59עד  0:00מוצגת בין השעות 

 משתנה.

 כיול מחוגי השעון

לעיתים עקב חשיפה למגנטיות או מכה חזקה, זמן האנלוגי והזמן הדיגיטלי יכולים להציג שעה שונה. 

 המחוגים, עליך להתאים את אם זה קורה

לאחר  A מתחיל להבהב. שחרור SUB לפחות לחמש שניות עד A במצב שמירת זמן, החזק את . 1

   SUB הבזקת

לחיצה ממושכת   .כדי להזיז אותו לשם B -ו D -השתמש ב ,[SU] אינו מכוון למצב המחוג הגדולאם  . 2

 מזיזה את הידיים במהירות גבוההעל כפתור אחד 

 

 0:00זה גורם להבהב של  .C לחץ על . 3



 

 כדי להתאים אותם עד שהם יהיו (-) B -ו (+) D , השתמש12בשעה ודקה אינן בשעה  מחוגאם  . 4

תואם את הזמן  המחוגיםודא שהזמן המצוין על ידי  .כדי לחזור למצב שמירת זמן A לחץ על .5

 בתצוגה הדיגיטלית. אם הזמנים אינם תואמים, בצע שוב את נוהל התיקון שלמעלה

 

  בדיקת השעה הנוכחית באזור זמן אחר

 

 48אזורי זמן ) 31-אתה יכול להשתמש במצב הזמן העולמי כדי להציג את השעה הנוכחית באחד מ 

 " שנבחרת כרגע במצב הזמן העולמי נקראת "עיר הזמן העולמית ערים( ברחבי העולם. העיר

כשאתה נכנס למצב זמן העולמי,  .של שעה ודקה מציינות מידע על עיר הבית שנבחרה כעתהמחוגים

קוד העיר ושם העיר )אנגלית( שנבחרו כעת גוללים פעם אחת על פני התצוגה הדיגיטלית. לאחר מכן, 

 .A ניתן להציג את קוד העיר על ידי לחיצה על .העולמית מוצגתהשעה הנוכחית בעיר העולם 

במצב הזמן העולמי,  לצפייה בשעה באזור זמן אחר C -בהשתמש  כדי להיכנס למצב זמן העולמי

 .כדי לשנות את קוד העיר D -השתמש ב

 לעיר  (DST)כדי לציין שעון רגיל או שעון קיץ

 

כדי להציג את קוד העיר )אזור זמן( שאת הגדרת השעה  D -במצב הזמן העולמי, השתמש ב. 1

 ונך לשנותהרגילה שלו / שעון קיץ ברצ

בין שעון הקיץ  1זה מיתוג בין קוד העיר שבחרת בשלב  .למשך שתי שניות לפחות A החזק את . 2

 שים לב שלא ניתן לעבור בין זמן רגיל .(לא מוצג DST מוצג( לבין זמן רגיל )מחוון DST )שעון מחוון

 (DST) לה של זמן / שעון קיץההגדרה הרגי x .נבחר כעיר הזמן העולמי UTC ואילו (DST) שעון קיץ   /

 .משפיעה רק על העיר המוצגת כעת. ערים אחרות אינן מושפעות



 שימוש בסטופר

 

שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות  x .שעון העצר מודד זמן שחלף, זמני פיצול ושני גימורים

שעות בסך  24שניות לשעה הראשונה, וביחידות של שניה של שנייה לאחר מכן למשך עד  1/100של 

 .אז נעצרהכל. לאחר מכן, הזמן שחלף חוזר לאפס ו

 

שניות לשעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה הראשונה,  1/100זמן שחלף מוצג ביחידות של 

 הזמן שחלף מוצג ביחידות של שנייה אחת.

 

 טיימר

 
 24ספירה לאחור במרווחים של שניה עד מקסימום של ניתן להגדיר את זמן ההתחלה של טיימר ה

 כדי להיכנס למצב טיימר הספירה לאחור .שעות. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס

 לבחירת מצב טיימר הספירה לאחור  C -השתמש ב

 שימוש בטיימר

כדי לאפס את  A כדי להשהות אותו ואז לחץ על D אם מתבצעת פעולת טיימר ספירה לאחור, לחץ על

כדי לאפס את  A אם מנותק טיימר ספירה לאחור מושהה, לחץ על .הטיימר לשעת ההתחלה שלו

 הטיימר לשעת ההתחלה שלו



 

מתחילות להבהב.  המהבהב ייעלם מהתצוגה וספרות השעה SET -עד שמחוון ה A החזק את מקש . 1

 לאחר שהספרות מתחילות להבהב A שחרר את

הערך המהבהב  .גורמת להבהב לנוע בין הגדרות ברצף הבא: שעות דקות שניות C כל לחיצה על . 2

 הוא זה שנבחר כרגע להגדרה

 כדי לשנות את הערך המהבהב כרגע (-) B -וב (+) D -השתמש ב . 3

 .הכדי לצאת ממצב ההגדר A ץ עלחל. 4

 

 לביצוע פעולת טיימר ספירה לאחור

 

 .לחץ על כפתור כלשהו להפסקת האזעקה

 

 

 

 שעון מעורר

 
ופעלת אזעקה יומית, צליל האזעקה יישמע אתה יכול להגדיר חמש אזעקות יומיות עצמאיות. כאשר מ

  .שניות בכל יום כאשר השעה במצב שמירת זמן מגיעה לשעת האזעקה שנקבעה מראש 10כ 

  .אתה יכול גם להפעיל אות שעה לפי שעה, שיגרום לשעון לצפצוף פעמיים בכל שעה בשעה

 .AL5 עד AL1 מסכי אזעקה ממוספריםלבחירת מצב האזעקה  C -השתמש ב כדי להיכנס למצב אזעקה

כשאתה נכנס למצב אזעקה, הנתונים שצפית בפעם  SIG המסך אות שעה לפי שעה מסומן על ידי

 .האחרונה שיצאת מהמצב מופיעים ראשונים



 

מטית למצב אם לא תבצע פעולה כלשהי במשך כשעתיים או שלוש במצב המעורר, השעון יחזור אוטו

 שמירת זמן.

 לקביעת זמן אזעקה

 כדי להציג את האזעקה שאת ההגדרות שלה ברצונך לשנות. D -. במצב האזעקה, השתמש ב1

 

המהבהב ייעלם מהתצוגה וספרות זמן האזעקה מתחילות  SET -עד שמחוון ה A החזק את מקש. 2

י הגדרת מופיע בתצוגה, מציין כ ALM .לאחר שהספרות מתחילות להבהב A להבהב. שחרר את

 .האזעקה מופעלת

 המהבהבת. אלההספרות שנבחרו הן  כדי להזיז את המהבהב בין ספרות השעה לדקה. Cלחץ על  3.

 הגדרות השעה והדקה. ( כדי לשנות את-) B -)+( וב D -. השתמש ב4

)ללא מחוון( או  -שעות, הקפד להגדיר את השעה כהלכה כ 12בעת קביעת זמן האזעקה בתבנית של 

 (.P. )מחוון PM -כ

 כדי לצאת ממצב ההגדרה. Aלחץ על  5.

 לבדיקת האזעקה

 כדי להשמיע את האזעקה. Dבמצב האזעקה, החזק את מקש 

 

 

 כדי להפעיל ולכבות את האזעקה ואת אות השעה

 

כשמוצגת האזעקה   .אות השעה לפי שעה כדי לבחור אזעקה או את D -במצב האזעקה, השתמש ב

 .(מוצג - -מופעל מוצג( וכבה )) כדי לעבור בין פעולות A הרצויה או אות השעה לפי שעה, לחץ על

מחוון אזעקת הפעלה )כאשר כל אזעקה פעילה( ומחוון אות השעה על )כאשר אות השעה פועל( 

  .ור כלשהולחץ על כפת להפסקת האזעקה .מוצגים בתצוגה בכל המצבים

 

 תאורה



במצב כלשהו כדי להאיר  B לחץ על כדי להדליק תאורה .תצוגת השעון מוארת לקריאה נוחה בחושך

 .שניות או שלוש שניות למשך תאורה 1.5אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לבחור בין   את הצג

 מושבתת לאחר ההמתנה LED נורת .נכבה אוטומטית אם האזעקה מתחילה להישמע LED יתנור פתק

A כדי להציג מסך הגדרה, או בזמן שהידיים נעות במהירות גבוהה. 

 די לשנות את משך התאורהכ

המהבהב ייעלם מהתצוגה וקוד העיר  SET במצב שמירת זמן, לחץ לחיצה ארוכה על עד שהמחוון. 1

 שנבחר כעת מופיע בתצוגה

הגדרת משך התאורה הנוכחית   .הגדרת משך התאורהעשר פעמים כדי להציג את מסך  C לחץ על. 2

 ( תבהב בתצוגה3או  1)

 .(מוצג 1שניות ) 1.5מוצג( לבין  3כדי להחליף את משך התאורה בין שלוש שניות ) B או D לחץ על. 3

 .כדי לצאת ממצב ההגדרה A לחץ על 4.

 

 קת כפתוריםהשת

 

גם אם אתה מכבה את צליל פעולת  .באפשרותך להפעיל או לבטל את טון פעולת הכפתור לפי הצורך

 .הכפתור, אזעקות, אות השעה ושמעת צפצופים אחרים כולם פועלים כרגיל

 כדי להפעיל ולכבות את צליל פעולת הכפתור

המהבהב ייעלם מהתצוגה וקוד העיר  SETבמצב שמירת זמן, לחץ לחיצה ארוכה על עד שהמחוון  1.

 שנבחר כעת מופיע בתצוגה.

  On / Offתשע פעמים כדי להציג את צליל פעולת הכפתור מסך  Cלחץ על  2.

 .MUTEאו  KEYהמסך יציג 

( ובין מושבת KEYכדי להחליף את הגדרת צליל הפעולה של הכפתור בין מופעל ) Bאו  Dלחץ על  3.

(MUTE.) 

 כדי לצאת ממצב ההגדרה. Aלחץ על  4.

 שים לב

 ל המצבים כאשר צליל פעולת הכפתור מושבת.מחוון ההשתקה מוצג בכ
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