
 DQ-747/748הוראות הפעלה לשעון מעורר 

 

 רכישתה. הקפד להסיר את המדבקה לפני השימוש בשעון.מדבקה מודבקת על זכוכית השעון בעת • 

 בהתאם לדגם השעון, תצורתו עשויה להיות שונה מעט מהמוצג באיור.• 

 שונים, הפונקציות והפעולות שלהם זהות. DQ-748 -ו DQ-747למרות שהמידות והעיצובים של • 



 

 אמצעי זהירות הפעלה

טורות קיצוניות, מגנטיות חזקה, רעידות אין להשתמש או לאחסן שעון זה באזורים החשופים לטמפר• 

 חזקות או השפעה חזקה.

חום עלול לקצר את חיי הסוללה ולגרום לתקלה. הרחק את השעון הרחק מחממים ומאור שמש • 

 ישיר בעת השימוש בו.

 לעולם אל תשתמש בשעון בחדר אמבטיה או בכל אזור אחר הנתון ללחות גבוהה.• 

 ן. פעולה זו עלולה לגרום לתקלה.לעולם אל תנסה לפרק את השעו• 

לניקוי השעון, השתמש במטלית רכה ויבשה או במטלית לחה בתמיסת מים וחומר ניקוי נייטרלי • 

עדין. לסלק את כל הלחות העודפת מהבד. לעולם אל תשתמש במדלל, בנזן, אלכוהול או חומרים 

 דומים אחרים.

 •LCD עשוי להיות קשה לקריאה בטמפרטורות מחוץ לט( 40עד  0ווח טמפרטורות ההפעלהC.) 

 נתוני תצוגה עשויים להיות קשים לקריאה במבט מזווית.• 

 הקפד לשמור את כל תיעוד המשתמש בהישג יד לעיון עתידי.• 

 

CASIO COMPUTER CO., LTD.  ,או לתביעות כלשהן מצד צד אינו נושא באחריות לאובדן כלשהו

 .שלישי שעלולות לצוץ באמצעות שימוש בשעון זה

 

 מדריך כללי

 SNOOZE/LIGHT 1כפתור 

 לחץ על לחצן זה כדי להאיר את התצוגה במשך כחמש שניות.• 

 בזמן השמעת האזעקה מפסיקה את ההתראה.לחיצה על לחצן זה • 

 + /  3 2 יםכפתור

 השתמש בלחצנים אלה כדי לשנות את זמן האזעקה או את ההגדרה המהבהבת בתצוגה.• 

 SET 4כפתור 

 השתמש בלחצן זה בעת הגדרת השעה הנוכחית.• 

 DEMOלחצן 

 לחץ על לחצן זה כדי להשמיע את האזעקה.• 



 נודניק מופעל: אזעקה מופעלת : מעוררSNZבורר מצב אזעקה  6

 כבוי: האזעקה כבויה

 לחצן איפוס 7

 לחץ על לחצן זה כדי לאפס את השעון לאחר החלפת הסוללות.• 

 סוללות 8

 

 שימוש בשעון

 ההגדרות כפי שמוצג להלן.( כדי לעבור בין מסכי SET) 4. לחץ על לחצן 1

 

 ( כדי לשנות את הספרות המהבהבות.3 2) - -. בזמן שהמסך הרצוי מוצג, השתמש בלחצני + ו2

 משנה את הספרות המהבהבות במהירות גבוהה. -לחיצה ארוכה על + או • 

. יום השבוע נקבע אוטומטית בהתאם להגדרת 2099עד  2000ניתן להגדיר את השנה בטווח של • 

 התאריך.

 .00-בזמן שמסך הגדרת הזמן נמצא בתצוגה גורם לאיפוס ספירת השניות ל  -+ או  לחיצה על• 

שעות ל  12שעות מוצג בתצוגה מחליף בין  24שעות/ 12בזמן שמסך הזמן של -כל לחיצה על + או• 

 שעות. 24

 

 

 • .להצגת המסך הרגיל של שעון הזמן SET (4) לאחר ביצוע ההגדרות הרצויות, השתמש בלחצן. 3

כחמש דקות מבלי  השעון חוזר אוטומטית למסך הזמן הרגיל אם תשאיר מסך הגדרה בתצוגה עבור

 .לבצע כל פעולה



 שימוש באזעקה

האזעקה נשמעת כאשר מגיעים לזמן ההתראה שהגדרת. תוכל גם להשתמש בבורר מצב האזעקה 

 ( לבחירת תכונת אזעקת הנודניק.6)

 הגדרת זמן האזעקה

 ( כדי להגדיר את זמן ההתראה.3 2) - -השתמש בלחצני + ו

 ( גורמת להופעת זמן ההתראה במקום התאריך בתצוגה.3 2) - -+ ו לחיצה על כפתורי

 משנה את הספרות במהירות גבוהה. -לחיצה ארוכה על + או • 

 

 

( בצד השעון כדי להפעיל ולכבות את 6מש בבורר מצב ההתראה )השת הפעלה וכיבוי של האזעקה

 .האזעקה ולבחור את תכונת הנודניק

SNZ -  האזעקה נשמעת בזמן הקבוע מראש למשך דקה אחת, ועד שבע פעמים נוספות בכל חמש

אזעקה  ,SNOOZE/LIGHT (1) דקות לאחר מכן. גם אם עוצרים את האזעקה על ידי לחיצה על לחצן

 .חוון מהבהב בתצוגה כדי לציין שתכונת הנודניק מופעלתהמ • .נשמעת שוב כעבור חמש דקות

ON - האזעקה נשמעת בזמן הקבוע מראש למשך דקה אחת 

OFF –  אינה נשמעתהאזעקה 

 

 ON -( מוגדר ל6ם התאריך בתצוגה בכל פעם שבוחר מצב האזעקה )שעת האזעקה מופיעה במקו• 

 .SNZאו 

 צליל האזעקה משתנה על פני ארבע רמות כפי שהוא נשמע.• 

 עצירת האזעקה

( כדי לעצור אותה. כאשר תכונת הנודניק (SNOOZE/LIGHT 1 כאשר האזעקה נשמעת, לחץ על לחצן• 

 מופעלת, האזעקה תישמע שוב בעוד כחמש דקות.

 ( למצב כבוי.6כדי לכבות את תכונת הנודניק, החלק את בורר מצב ההתראה )• 

 

 .כדי להשמיע את האזעקה DEMO (5) לחץ על לחצן אזעקת הדגמה

 



 בתאורהשימוש 

( מפעילה את התאורה ומאירה את התצוגה לקריאה קלה 1) SNOOZE/LIGHTלחיצה על לחצן 

 בחושך.

 ָחׁשּוב!

 ול לקצר את חיי הסוללה.שימוש יתר באור יכ• 

 

 פונקציות טרומומטר

תצוגת הטמפרטורה  • .חיישן מובנה מודד את הטמפרטורה ומציג את הערך הנמדד בתצוגה • 

  .50Cלטמפרטורות מעל  "HH" -ו C 20-לטמפרטורות מתחת ל  "LL" מציגה

שים לב שקריאות כאלה  ,40.1Cויותר מ  0.1C–ות עד למרות שקריאות הטמפרטורה מוצג •

החלף סוללות בכל  החלפת סוללה .נמצאות למעשה מחוץ לטווח הטמפרטורות המובטח של שעון זה

 פעם שתצוגת השעון הופכת לקויה וקריאה

 פתח את מכסה תא הסוללה כפי שמוצג באיור .1

 הסר את שתי הסוללות הישנות .2

( פונים לכיוונים הנכונים. אם -ת חדשות. ודא כי הקצוות החיוביים )+( והשליליים ) טען שתי סוללו .3

 אתה טוען סוללות בצורה לא נכונה, הן עלולות להתפרץ ולפגוע בשעון

 לאחר החלפת הסוללות RESET (7) הקפד ללחוץ על לחצן .RESET (7) לחץ על לחצן .4

 זהירות לסוללהאמצעי  .החזר את מכסה תא הסוללה למקומו . 5

 שמור את הסוללות מהישג ידם של ילדים קטנים. אם סוללה נבלעת בטעות, פנה לרופא מיד • 

 ( שלהן פונות כראוי-הקפד לטעון את הסוללות כשהקצות החיוביות )+( והשליליות )  • .

ת לעולם אל תטעין א • .לעולם אל תערבב סוללות ישנות וחדשות, או סוללות של מותגים שונים • .

 הסוללות המצורפות לשעון

במידה וסוללות אי פעם דולפות בזמן השעון, נגב את הנוזל בעזרת מטלית, הקפד לא לתת לאף  • .

 אחד להיכנס לעור שלך

 החלף את הסוללות לפחות פעם בשנה, גם אם הסוללות הנוכחיות פועלות כראוי • .

דיוק  מפרטים .לה והאחסוןהסוללות שמגיעות עם השעון מאבדות חלק מכוחן במהלך ההוב • .

מערכת לוח שנה: לוח שנה אוטומטי מתוכנת מראש משנת  שניות בחודש 60 :בטמפרטורה רגילה

מדחום: טווח  חזרות(, אזעקת הדגמה 7אזעקה: אזעקה יומית, אזעקת נודניק ) 2099עד  2000

שים לב  ,40.1C-ויותר מ  0.1C-למרות שקריאות הטמפרטורה מוצגות עד  40Cעד  0Cמדידה: 

חיישן טמפרטורה  .שקריאות כאלה נמצאות למעשה מחוץ לטווח הטמפרטורות המובטח של שעון זה

סוללה: שתי סוללות  שעות 12/24שמירת זמן  ;LED אחר: אור 40Cעד  0Cבטווח של  2C :דיוק

 חיי סוללה: כשנה (R6P :סוג) AA בגודל

עד   0טמפרטורת הפעלה:  שניות ביום 5הפעלה קלה של  • וםפעולת אזעקה של דקה אחת לי • 

40 . 5. 


