
 

 
 

  

 

 

5502מנגנון   -שעון   GPW-2000 

 

 סעיף זה מספק סקירה כללית של השעון ופעולותיו

 

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

 .מהפריט שהוא מייצג

 

A  ,מצביע על מחוג המצבסימן טיסה בעוד השעון נמצא במצב טיסהh.  

B מציג את קו הרוחב המשוער של 'עיר הבית' או 'עיר העולם'., קו רוחב 

C זמן שמירת מצב הזנת לאחר מצב מחוג ע"י זמני באופן מסומנת הנוכחית הסוללה רמת. 

D עיר היעד. עבור הקיץ שעון הגדרת על מצביע קיץ, מחוג מצב זמן הגדרת 

E זמינות מידע מיקום, סטטוס מקבל אות 

 :האחרונה הקבלה תוצאת בדיקת בעת

 .האחרונה ההתאמה עבור שנרכש או שהתקבל המידע את מציינת המצב יד

"P :"אות זמן GPS מיקום על ומידע הטלפון זמן על מידע או 

"N :"מידע GPS האות כיול בזמן או האות בזמן 

 העולם זמן או הבית הגדרת בעת

 :עיר

 '.העולמית הזמן עיר' או' הבית עיר' עבור זמין המיקום מידע אם מציין מחוג מצב

"P :"זמינים מיקום פרטי "N :"זמין אינו מיקום מידע 

F התראה/שעון מעורר הגדרות 

 .מושבתת או מופעלת ההתראה אם מציינת השנייה האפשרות, ההתראה במצב

"ON :"מושבת צילצול": כבוי" צלצול מופעל 



Timekeeping Mode 

 

  

Alarm Mode Stopwatch Mode 

 Timer Mode  

G סימן RC  , השנייה מצביעה על סימן זה בזמן מחוג ,את המצבים המוצגים להלןהשעון שלך כולל . 

 מתבצעת כיול אות קליטת

H  את התוצאה של פעולת ההתאמה  יןמצביע על האות המצי יותשנ מחוגתוצאת קבלת אות אחרונה

פעולת ההתאמה האחרונה בוצעה  :"Y (YES)" .האחרונה על ידי קבלת אות או חיבור לטלפון

 .פעולת כוונון בפעם האחרונה נכשלה :"N (NO)" .בהצלחה

 Iסימן C ,לטלפון השעון בין קשר שיש בזמן זה סימן על מצביע מחוג שניות. 

 J T(זמן )אותות קבלת בזמן זה סימן על סימן, מחוג שניות מצביע GPS (בזמן מידע )אותות. 

K   סמןT+P על סימן זה כאשר מחוג השניות מצביעGPS (  הקבלה האות מתבצעתמידע )מיקום. 

 

 ניווט בין המצבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

למשך שנייה אחת לפחות כדי לחזור למצב   (C)החזק .כדי לנווט בין המצבים  (C)השתמש בלחצן

 .שניות 2.5-למשך כ   Cכדי להתחבר לטלפון, החזק את מקש .שמירת זמן

 

 

 

 חיבור בלוטות



Start/Stop 
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Reset 

 כללית סקירה

השעות הקטנות והיד  .השעה הראשית, הדקה והשנייה מציינות את השעה הנוכחיתתצוגת מצב  ●

 .הדקות מציינות את זמן העולם הנוכחי

 

 

 

 

 פונקציות  מחוונים 

A שעות 24 בכל אחת מהפכה( ביממה שעות 24) נוכחי מיקום זמן.  

B לצד המחוג מצביע (ביממה שעות 24) עולמית שעה שעה A או P לפני או אחרי הצהרים  

C השבוע של הנוכחי היום 

D העולם דקה זמן 

E עולמית שעה 

F הנוכחי המיקום תאריך 

 

 סטופר
היד השנייה, והשעות  .מצב סטופר הידיים הראשיות של שעה ודקה מציינות את השעה הנוכחית ●

 .הקטנות והיד הדקות מציינות את שעון העצר שחלף

 

 

 

 

 

A ( 24זמן מיקום נוכחי  )שעות ביממה 

B שעון עצר  

C ( שעות 24שעוני עצירה)  מחוג מצביע עלA ו12עד  0שעות בין ה ,P  -24עד  12 בין השעות. 

D שעון עצר שעות 

 E שעות עצר דקות 

 



 טיימר
, ואת המחוג השני .של שעה ודקה מציינות את השעה הנוכחית המחוגים הראשייםמצב שעון עצר  ●

 .הידיים ואת שעה זעירה מציינים את זמן הספירה לאחור הנוכחי

A שעות 24 בכל אחת משתנה( ביממה שעות 24) נוכחי מיקום זמן. 

B שניות טיימר 

C (ביממה שעות 24) שעות טיימר 

 .24 עד 12 במשך בצד P -ו, 12 עד 0 שעות במשך A דהצ על המחוג מצביע

D טיימר דקות 

E טיימר שעות 

 

 שעון מעורר

הידיים הקטנות  .של שעה ודקה מציינות את השעה הנוכחית שעון מעורר המחוגים הראשייםמצב  ●

 .היד השנייה מציינת את הגדרת השעון המעורר / מושבת .והזמן הקטנות מציינות את זמן ההתראה

 

A  התראה מופעלת / מושבתת 

B ( 24זמן נוכחי  )שעות 24אחת בכל  משתנהשעות ביממה 

C (ביממה שעות 24) שעון מעורר 

 .24 עד 12 במשך בצד P -ו, 12 עד 0 שעות במשך A הצד על המחוג מצביע

D שעון מעורר דקות 

E שעות שעון מעורר 

 

 שימוש בכתר המפתח

בורג. כדי להשתמש בכתר, תחילה עליך לסובב אותו כלפיך )משמאל( כדי של כתר השעון הוא סוג 

 .לשחרר אותו

 

 

 

הראשון או השני ולאחר מכן סובב אותו. אל תמשוך את  לקליקהחוצה  את כתר המפתחמשוך  ●

 .הכתר בכוח רב מדי

 חשוב, 

ידי סיבובו הרחק ממך כאשר אתה דוחף  -את הכתר פנימה על  סגורמים הקפד לזנק כדי למנוע  ●

 .אותו פנימה

 

 

 



 שעוןה טעינת

הסוללה  , המובנית הסוללה את מטעין שנוצר מהאור, הכח כוח שיוצר סולארי פנל הינו השעון של פניו
 .לאור נחשף שהוא פעם בכל השעון נטען היא  שנותנת  את  הכוח  לפעולותיו  השונות  של  השעון,

 !חשוב
 .מיוחדת משנית בסוללה משתמש זה שעון● 
  של המשוער לטווח מחוץ היא השעון של הטמפרטורה אם אפשרית תהיה לא טעינה -
 .10°C to 60°C (14°F to 140°F)– כ

 פעולה מפסיק שהוא לאחר חודשים כשלושה בתוך נטען אינו השעון אם תתרחש פריקה מוחלטת -
 ראה. שפריקה מוחלטת מתרחשת יותר אחרי לא תהיה אפשרית טעינה. חלשה סוללה עוצמת בשל

  (.8עמוד " )כוח רמות"

 
 

 מדריך  טעינה 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 !אזהרה
 פגיעה למנוע כדי, בשעון לטפל יש. לשעון להתחמם לגרום יכולה לטעינה בהיר באור השעון השארת

 .לתנאים להלן חשיפה בעת במיוחד חם להיות יכול השעון.או  שריפה 
 ליבון למנורת מדי קרוב● ישיר שמש באור שחונה מכונית של המחוונים מיקום על לוח● 
 הישיר שמש אור תחת● 

 !חשוב
 זו פעולה. ארוכות לתקופות אחסונו בעת בהיר לאור חשוף כלל שבדרך באזור השעון את שמור● 

 .שלא  יגמר  הכוח  בסוללה להבטיח מסייעת
 חסום שהוא ענידת השעון  בצורה  כזאת או אור אין שבו באזור ארוכות לתקופות השעון אחסון● 

 ההזדמנות בכל בהיר לאור נחשף  השעון כי וודא אנא.להיגמר לכוח לגרום יכול לאור מחשיפה
 אפשרית. 

 
 רמות  טעינה  

 התבוננות ידי על השעון שלרמת הטעינה  על מושג לקבל יכול אתה
 [.1]מחוג השניות  של התנועה

, אחת שנייה של זמן במרווחי כלל בדרך נע מחוג השניות  אם● 
 .1 הברמ הטעינה

במרווחי   נע [1]מחוג השניות  כאשר תמצוינו כותנמו טעינה תורמ● 
 התראת( )3 רמה)ות שני חמש או( 2 רמה)זמן  של  שתי  שניות 

 שהוא כך, האפשרי בהקדם לאור השעון את לחשוף יש (.נמוכה סוללה
 .להטען יכול

 
 

             בדיקת רמת הטעינה ניתן לקבוע את רמת הטעינה הנוכחית של השעון על ידי סימון המיקום  ●

H  גבוהM  בינוניL נמוך 

 

 

 לובש לא שאתה פעם בכל

 אותו להשאיר הקפד, שעון

 .לאור נחשף הוא שבו במקום

 ביותר הטוב הטעינה ביצועי● 

 השעון חשיפת ידי על מושגת

 .האפשר ככל חזק שהוא לאור

 לוודא יש  ,השעון בעת ענידת

 חסומים לא שלו שהפנים

 הבגדים שרוולעל ידי  מהאור

 .שלך

 למצב להיכנס עשוי השעון● 

 ושל הפנים אם( 9עמוד ) שינה

 שלך השרוול ידי על חסומים

 .בלבד חלקי באופן אפילו



 
Exposure Level (Brightness) 

 
Daily Operation *1  Level Change *2 

Level 3 Level 2 Level 1 

  

Outdoor sunlight (50,000 lux) 8 minutes 8 hours 27 hours 

Window sunlight (10,000 lux) 30 minutes 26 hours 102 hours 

Window sunlight on cloudy day (5,000 lux) 48 minutes 41 hours 165 hours 

Indoor fluorescent lighting (500 lux) 8 hours 450 hours – – – 

 

 זמן  טעינה 

 .רגיל יומיומי לתפעול חשמל לייצר כדי יום בכל משוערת חשיפה 1* 
 .למעלה 1כדי להעלות  רמת  טעינה  משוערת חשיפה 2* 
 .תאורה בתנאי תלויים בפועל זמנים. בלבד לעיון הנן לעיל הזמנים● 
 (.XXXעמוד " )Power Supply" בסעיף עיין, יומיים הפעלה ותנאי פעולה זמן אודות פרטים לקבלת● 

 
 מצב  שינה  -החשמל בצריכת חיסכון
 באזור מסוימת לתקופה נותר שהשעון פעם בכל אוטומטי באופן שינה למצב בחשמל מכניס חיסכון

 .חשמל בצריכת מחיסכון מושפעות שעון פונקציות כיצד מראה שלהלן הטבלה .אפל הוא שבו
 .2 ורמה 1 רמה: שינה מצב רמות שתי למעשה יש● 
 

 פעילות  מחוגים  ותצוגה  זמן  בחשכה 

 כל  הפונקציות  פעילות   מחוג  השניות  עוצר  (1דקות ) רמה   60-70

 .12 בשעה  המחוגים כל ( 2ימים  ) רמה   7-8
 .נע תאריך מחוון● 
צליל התראות  ושעון  ספירה ● 

 לאחר  מופסקים

כל הפונקציות אינן  פעילות  
 מלבד שעה. 

 
 .   PM 21:59עד  AM 06:00בין  שינה למצב היכנס לא השעון● 

 .השינה במצב יישאר מגיע הוא 06:00 כאשר שינה במצב כבר השעון אם עם זאת
 .ממצב שעון בלבד שינה למצב להיכנס יכול השעון● 

 השינה ממצב להתאושש כדי
 .כלשהו לחצן על לחץ או היטב מואר לאזור השעון את הזז

 

 

 (כיול ואות GPS Signal ידי על)כיוון  שעה  אוטומטי 

  זמן כיול אות או GPS קבלת אות ביצוע ידי על אוטומטי באופן ותאריך יכולות  להתכוון שעה הגדרות

 !חשוב

רכישת  מידע  יש לבצע  ,זמן באופן  אוטומטי כיול אות או/  ו זמן אות GPS מידע לקבל נסיון לפני● 

 GPSמיקום  ואזור  זמן  

 
 .בשימוש נמצא הוא שבו הגיאוגרפי באזור תלויות יומיות שעון פעולות

  כיול זמן אות שקבלת אזורי

 אם. אוטומטי באופן מותאמות ותאריך השעה והגדרות, AM 05:00ל החצות בין מבוצע כיול אות

 מתקבל  בצורה  אוטומטית בשעות  GPS -ה אות, כלשהי מסיבה אפשרית אינה זמן כיול אות קבלת

 .אוטומטי באופן מותאמות ותאריך השעה והגדרות, 6:00-10:00
 איתותים כיול זמן בקבלת תומכים שאינם אזורים

 

 

 עוצמת  החשיפה  לאור 

 אור שמש חיצוני 

 אור שמש פנימי )מאחורי שמשה ( 

 אור שמש )מעונן( פנימי )מאחורי שמשה ( 

 אור  פלורוסנט 

*1 

 פעילות  יומית

 שעות 8

 שעות 26

 שעות 41

 שעות 450

 3טעינה  2טעינה 

  2טעינה  2*

  1טעינה 

 שעות 27

 שעות 102

 שעות 165

 דקות 8

 דקות 30

 דקות 48

 שעות 8



 האחרונה ההתאמה שיטת בדיקת

 תצוגת שעה למצב היכנס. 1

השעון יחזרו לציין  מחוגיאת תוצאת פעולת ההתאמה האחרונה.  יציין מחוג השניות  .(D)לחץ על 2.

פעולת  :"Y (YES)" .את השעה הנוכחית אם לא תבצע פעולה כלשהי במשך תשע או עשר שניות

ב יד המצ .פעולת כוונון בפעם האחרונה נכשלה :"N (NO)" .ההתאמה האחרונה בוצעה בהצלחה

חיבור   ,(GPSמידע על זמן ומידע מיקום )אות :"P" .(מציינת פרטים על פעולת הקבלה )רכישה

 או אות כיול זמן  (GPSמידע זמן )אות :"N"לטלפון 

 

 מטוס או רפואי במתקן שעונים באמצעות

בכל פעם שאתה נמצא בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר שבו מקבל אות אוטומטי או חיבור עם 

טלפון עלול לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי להשבית אותו )מצב טיסה(. כדי 

 להפעיל מחדש את התאמת הזמן האוטומטית, בצע שוב את אותה פעולה

 תצוגת שעה למצב היכנס. 1

את תוצאת הקבלה האחרונה במשך תשע או עשר שניות. אם  מחוג השניות יציין  .(D)לחץ על 2.

לאחר שתציין את תוצאת  שעון היתאת אזור הזמן של  מחוג השניות יצייןום התקבל, מידע המיק

 .הקבלה

 .   , משוך את הכתר לקליק הראשון (D)שניות לאחר לחיצה על 10תוך  .3

  .(D)שניות, לחץ שוב 10 -אם חלפו יותר מ  ●

מצב טיסה  Y (YES) :מצב טיסה מופעל :N (NO) .סובב את הכתר כדי להיכנס למצב טיסה 4.

 מושבת

 . החזר את כתר מפתח למקומו.5

 (GPS Signal ידי על) בדיקת שעה  -שעון מקומי  

 (GPS Signal) מתאים אות קבלת מיקום

 
, מבנים ידי על מוסתרים ולא גלויים שהשמיים במקום בחוץ
יצביעו  שפניו כך השעון את כוון, אחרים אובייקטים או, עצים
 .השמים אל למעלה ישר

 
 הערה

 יציב  השעון על שמור, קליטה בבעיות נתקלת אתה אם● 
 .השמיים אל למעלה ישר ושפניו מצביעות

 מנע כיסוי  השעון  ע"י  השרוול ● 
. 

 (.9עמוד " )אוטומטי GPSקבלת אותות " ראה

 .להלן המתוארים באזורים GPS -ה אות קליטת בעיות שתהיינה  ייתכן● 

 במקום  בו נוף השמיים  צר. -
 .קרובים בניינים או עצים -
 אחרים צפופים באזורים או, תעופה שדה, רכבת תחנת ליד -

 .להלן המתוארים באזורים אפשרית אינה GPS אות קבלת● 

 .לעין נראים אינם כאשר השמים -
 .במנהרה או רכבת תחתית -
 .(לחלון בסמוך אפשרית להיות עשויה קבלה) הבית בתוך -
 מגנטיות שיוצרים אחרים התקנים או קרוב אלחוטי תקשורת ציוד כאשר יש -
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 ידני באופן GPS מיקום קבלת

 והיום השעה, הבית הגדרות את ולהתאים GPS מיקום מידע לקבל כדי כפתור בלחצן להשתמש ניתן

 שלך הנוכחי למיקום בהתאם

 היכנס למצב תצוגת שעה

 

 

 

 

 השעון כך שהתצוגה שלו מכוונת ישר אל השמיםעבור למיקום המתאים לקליטת אות וכיוון את . 1

 שניות לפחות. שחרר את הלחצן ברגע שהיד השנייה מצביעה על 1.5למשך   (D)החזק את המקש. 2

"T (TIME)". ● היד השנייה תעבור ברצף הבא: "Y (YES)" או"N (NO)" n "T (TIME)".  

כי רכישת מידע מיקום החלה. הדיסק המציין   ,"T + P"זה יגרום יד שנייה לעבור  .(D)לחץ על .3

 מתבצעת שההתאמהבזמן   E 180°ל   W 180°עובר בין 

 

 אוטומטי באופן יתאים השעון ואזY (YES ")" ל תעבור שנייה יד, מוצלחת מיקום מידע רכישת אם● 

 של המשוער הרוחב קו ואת שנרכש Home City -ה את גם יציג השעון. והשעה השעה הגדרות את

 .שלך הנוכחי המיקום

ואז השעון יציין את הזמן   "N (NO)"אם רכישת מידע מיקום נכשל מסיבה כלשהי, יד שנייה תעבור

 והשעה הנוכחיים מבלי להתאים אותם

 GPSהפעלת  סנכרון זמן ידני  מיידי 

 GPS זמן מידע קבלת

 .נכון לא הוא השעון ידי שמצויין על שהזמן חושד אתה כאשר זו פעולה בצע
 .צורך בעת רק אותו בצע. כוח של גדולות כמויות דורשת זו פעולה● 

 (. הטיסה במצב לא) שעון מקומי במצב זו פעולה בצע
 אל למעלה היישר מצביע שלו התצוגהש כך השעון את וכוון אות קבלת עבור למיקום .1

 (10 )עמוד (GPS Signal) מתאים אות קבלת מיקום ראה. השמים

 
 

30 

Disk 

30 



 T (TIME[ מצביע על 1ברגע שמחוג  השניות ] לחצן את שחרר. לפחות אחת לשנייה D את החזיקו. 2

) 
 מחוג השניות  אם גם. T[ מצביע על  1מתקבל ברגע שמחוג השניות ] בזמן המידע●  .1

 . Tל  עובר שהוא עד לחוץ B על יש לשמור, Y (YES), N (NO) על הצביעה
 

 כאשר, דקות 13 עוד לקחת יכול זה. אחת לדקה שניות שבע בין כלל אותות אורכת בדרך קבלה● 
 (.12עמוד " )הקפצץ שנייה " ראה. על הקפצת שניות )תיאום בין זמן אטומי לעולמי( מועבר  המידע

 ישתנו ותאריך השעה הגדרות מכן ולאחרY. (YES )מחוג השניות יעבור ל , מוצלחת הפעולה אם● 

 .הקיץ זמן תוהגדרו( זמן אזור) הבית לעיר בהתאם
 תתחדש רגיל שעון מקומי מכן פעולת ולאחר N (NO)ל יעבור [1מחוג השניות ], נכשלת הפעולה אם● 

 .שינוי ללא הגדרות עם
 

 (אות  כיול  זמן  ידי על)  -שעון מקומי 

 (אות כיול זמן) אות לקבלת מתאים מיקום
 

 תעומד 12:00 כך ששעה  אותו מקםו מתכתמ הרחק השעון על שמור● 
מלהזיז את השעון  שניתן כמה עד לצפות ההעברה עהמנליש . חלון קרוב

 .כיול מתקבל שאות בזמן בשעון פעולות כל ואין לבצע
 המתוארים באזורים זמן כיול באות קליטה בבעיות שתיתקלנה ייתכן● 

 .להלן
 בניינים ליד או בין -
 ברכב נסיעה בעת -
 ' וכו, ניידים טלפונים, משרדיות מכונות, חשמל ביתיים מכשירי ליד -
 ליד אתרי בנייה, שדות תעופה ומקומות  בהם  יכול להיות ריבוי  גלי  רדיו. -
  גבוה מתח קוויליד  -
 הר מאחורי או הרריים באזורים -
  
 

 ) אות כיול(ע"י גלי רדיו קבלת שעה 

 קבלת אות כיול 
 .תומך בקבלת אותות הרדיוהמקום  שהשעון נמצא  אם אוטומטי באופן יתבצע זמן כיול אות

טווחי " ראו  05:00 -ו  00:00 שעות בין זמן כיול אות לקבלת מתאים במיקום השעון את השאר● 
 (.14 עמוד" )שידור 

 . זמן כיול אות תוך כדי קבלת RC מחוג השניות יצביע על● 

 .דקות 20 עד לקחת יכול זה אבל, דקות 10ל  2בין  בערך לוקחת כלל בדרך קליטה ● 
 .אוטומטי באופן תותאם ותאריך השעה הגדרות, מוצלחת פעולת הקליטה  כאשר● 
 בדיקת תוצאות רכישה". תעשה קליטה  אוטומטית באותו היום לא, מוצלחת פעולת הקליטה ברגע● 
 (.14עמוד (" )רכישה תוצאות)

 

 קליטה, טווחים ותנאים זמן כיול אות

 
  

 מיקום תחנת השידור   זמן שם עיר  ואזור 



 טווחי תחנות השידור 

 
. היום או השנה של מסוימות בתקופות להלן האמורים במרחקים בעייתית להיות עשויה קליטת האות

 .קליטה לבעיות לגרום גם עלולות רדיו הפרעות
 (מיילים 310) קילומטר 500: משדרים( אנגליה) Anthorn או( גרמניה) מלפינגן -

 (קילומטר 1,000) קילומטר מיילים: משדר( הברית ארצות) קולינס פורט -
- Fukushima (מיילים 310) קילומטר 500(: יפן) משדריםסאגה /  פוקואוקה או 

 

 

 

 התאמת הגדרות זמן ידנית

באפשרותך להשתמש בהליך שלהלן כדי לכוון את הגדרות השעה והשעה של השעון כאשר קבלת 

 שהתקשורת עם טלפון אינה אפשרית מסיבה כלשהיוכיול זמן אינה אפשרית, או   GPSאותות

 זמן בית עיר הגדרת

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

 .בזמן הקיץ, תוכל גם להפעיל או להשבית את זמן הקיץ

תוכל לבדוק את קווי  ● .הנוכחי של הביתהיד השנייה תעבור למצב  .משוך את הכתר לקליק השני. 1

ויד המצביע תציין אם מידע   (A)לחץ על ● .הרוחב והאורך המקורבים של המיקום הנוכחי שלך

 לא זמין  :"N"זמין :"P" .המיקום על דף הבית הנוכחי שלך זמין או לא

 

 

 

 .העיר זמן העולם את לשנות כדי הכתר את לסובב. 2
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 .הנוכחית הקיץ שעון הגדרת את יציין בהמצ מחוג (.B) על לחץ 3.

 

 

 

 

 בכל פעם  .למשך שנייה אחת כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ  (B)לחץ לחיצה ממושכת על . 4

 AT" למשך שנייה אחת, ההגדרה תעבור בין האפשרויות ברצף המוצג להלן  (B)שתחזיקו למטה

(AUTO)" n "STD" n "DST"   

 .בחזרה למצב הרגיל שלודחוף את הכתר  .. 5

 

 

 כוונון הגדרת השעה והיום

 .היד השנייה תעבור לבית הנוכחי של העיר .משוך את הכתר לקליק השני. 1

, ומאפשר את הפעולה דקה 12זה גורם יד שנייה לעבור  .שניות - 10למשך כ   Cהחזק את מקש. 2

 הגדרה

 סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת הדקות. 3

 יד השעה תנוע מעט, דבר המעיד על כך שמבצע הגדרת השעה מופעל  .(C)לחץ על. 4

  סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת השעה. 5

 .פעולה זו משתנה לפעולת הגדרת השנה  .(C)לחץ על. 6

סובב את הכתר כדי להזיז את יד השעה להגדרה הרצויה עבור הספרה של עשר השנים, ואת יד . 7

 .הדקה לספרה הרצויה

 .פעולה זו משתנה לפעולת הגדרת החודש  .(C)לחץ על. 8

 .החודש את לשנות כדי הכתר את סובב. 9

 .המצב תנוע מעט, דבר המציין שפעולת הגדרת היום מופעלתמחוג   .(C)לחץ על. 10

 סובב את הכתר כדי לשנות את היום. 11

 .את הכתר פנימה . החזר12
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 עולמי זמן

 .(זמן אוניברסלי מתואם ) UTCערים ואת זמן 28-הנוכחית ב ניתן להציג את השעה 

 הכנס למצב תצוגת שעה

 .הראשון לקליק הכתר את משוך. 1

 עיר היעד שנבחר. אל יעבור מחוג השניות

 .שלך הזמן עיר של הנוכחי המיקום של המשוערים והאורך הרוחב קווי את לבדוק ניתן

 

 .שלך הנוכחי העולם שעון אודות מיקום מידע קיים אם תציין המצב ויד( A) על לחץ● 

"P :"זמין ,"N :"זמין לא    

                                                                         .העיר זמן העולם את לשנות כדי הכתר את לסובב. 2

  שבחרת העולם בעיר הנוכחי הזמן את יציינו הקטנות והדקות הקטנות השעות

 .בקיץ הנוכחית הזמן להגדרת לעבור היד למצב תגרום( B) על לחיצה

AT (AUTO" ) 

 .אוטומטי באופן הקיץ זמן לבין הרגיל הזמן בין עובר השעון

" ●STD" 

 .סטנדרטי זמן מציין תמיד השעון

" ●DST" 

 .הקיץ זמן את מציין תמיד השעון

 .הקיץ שעון הגדרת את לשנות כדי אחת שנייה למשך( B) המקש את החזק 3.

 הזמינה לאפשרות תחזור הקיץ שעון הגדרת, אחת שנייה למשך( B) למטה שתחזיקו פעם בכל● 

 הבאה

 פנימה בחזרה הכתר את דחוף. 4

 



 העולמי הזמן עיר זמן שלך הבית החלפה

 .שלך העולמי הזמן עם Home City -ה זמן את תחליף שניות כשלוש למשך( B) החזקת

 .שניות שלוש למשך מדוכא הלחצן על שמור. להדליק להארה תגרום( B) על לחיצה● 

 

 בעולם שלך הזמן כעיר( אוניברסלי מתואם זמן) UTC בחירת

(. אוניברסלי מתואם זמן) UTC -ל העולם שעון הגדרת את לשנות כדי אחת כשניה למשך( A) החזק

 (.אוניברסלי מתואם זמן) הנוכחי UTC -ה את יציינו( שעות 24) הקטנות והדקות השעות

 

 סטופר

 24) שניות 59, דקות 59, שעות 23 עד אחת שנייה של ביחידות שחלף הזמן את מודד העצר שעון

 (.שעות

 שחלף זמן מדידת

 .שחלף הזמן את למדוד כדי להלן בפעולות השתמש. 1

Start 

 

 
Stop 

 

 
Resume 

Stop 

 .האפסים לכל שחלף הזמן את לאפס כדי( D) על לחצו 2

 זמן שמירת למצב לחזור כדי פעמים שלוש( C) על לחץ 3.

 

 טיימר

 .הגיע הוא לאחור הספירה סוף כאשר נשמע ביפר. ידך על שצוין התחלה משעת למטה נספר הטיימר

 .להלן המתוארים במקרים מושתק הביפר● 

ー נמוכה הסוללה עוצמת כאשר 

ー בחשמל חיסכון 2 ברמה הוא שעון כאשר 

 

 



 הטיימר שעון של התחלה זמן הגדרת

 .הראשון לקליק הכתר את משוך. 1

                                             .לאחור הספירה של ההתחלה זמן הגדרת את לשנות כדי הכתר את סובב 2.

 שעות 24 עד דקות 1 של ביחידות לאחור הספירה של ההתחלה זמן את להגדיר ניתן● 

 . החזר את כתר המפתח למקומו3

 

 הפעלת הטיימר

 לאחור הספירה את להתחיל כדי( B) על לחץ. 1

 .הצליל את לעצור כדי כלשהו לחצן על לחץ 2.

 '.זמן שמירת' למצב לחזור כדי פעמיים( C) על לחץ 3.

 

 שעון מעורר

 .האזעקה את מדליק זה. הראשון לקליק הכתר את משוך. 1

 .ההתראה שעון הגדרת את לשנות כדי הכתר את סובב 2.

 פנימה בחזרה הכתר את דחוף. 3

 זמן שמירת למצב לחזור כדי אחת פעם C על לחץ .4

 

 שעון מעורר של השבתה/  הפעלה

 .מופעל למצב המעורר השעון בין לעבור כדי( D) על לחץ 1.

 '.זמן שמירת' למצב לחזור כדי אחת פעם( C) על לחץ 2.

 

 תאורה

 כשתי לאחר. יותר בהיר הופך בהדרגה, LED הנורית את מפעיל אתה כאשר LED אור יש שעוןל

 .מכבה שהוא עד דימר בהדרגה הופך הוא, שניות

 

 

 

 



 כיול מחוגי בשעון

 כוונן, זה במקרה. מכיוון לצאת היום למחוון או/  ו למחוגים לגרום עלולהמכה חזקה  או חזקה מגנטיות

 .והיום היד מחוון יישור את

 .אוטומטי באופן שעות 24 ויד שניה יד, דקה יד, שעה יד של יישור מבצע השעון● 

 

 .השני לקליק הכתר את משוך. 1

 .12 לשעה יעבור שמחוג השניות עד שניות כחמש למשך( D) המקש את החזיקו 2.

 .ביממה שעות 24 ו, שניה יד, דקה יד, שעה יד של אוטומטי יישור יתחיל זה

 .להלן המוצגים במיקומים להיות צריכות הידיים, האוטומטי היישור השלמת לאחר● 

 

 

 

 

 

 

 (.C) על לחץ

 .12 בשעה נעצרים זעירה יד קטנה שעה יד כי ודא

 

 .כראוי אותם ליישר הכתר את לסובב, 12 בשעה לא המחוגים אם. . 4

 (.C) על לחץ 5.

   .במרכז נמצא°"  0" ש כך ממוקם הדיסק כי ודא

 

 

 

 

 .שהוא עד הכתר את סובב, הדיסק במרכז ממוקם אינו°"  0" אם 6.
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 (.C) על לחץ 7.

 .כראוי מצוין היום אם ולבדוק, 12 בשעה נעצרת מצב יד כי ודא

 

 

 

 

 12:00 לשעה המצב יד את להזיז כדי הכתר את סובב, מיושר אינו היום מחוון או היד יד מחוון אם 8

 .האינדיקטור חלון למרכז והיום

 השמאלית התנועה. הכתר את מסובב אתה כאשר מוגבל והיום היד מצב מחוון של התנועה טווח● 

 .במעט רק נע יום מחוון. כיוון בכל מעלות 180 היא במצב היד של המקסימלית הימנית

 מצליח אינך אם. זה הליך של 11 לשלב התקדם, הרצויים במיקומים והיום היד מצב מחוון לאחר● 

 .9 לשלב עבור, הרצויות ההתאמות את לבצע

 (.C) על לחץ 9.

 .1 מראה היום שמחוון ודא

 

 

 

 

 שיחוגת ייתכן, מסוימים במקרים. ושוב שוב לסובב הידית למצב יגרום התאריך הגדרת שינוי● 

 דקות – 5 כ במשך לסובב תמשיך המצבים

 .היום עבור מוצג 1 עד הכתר את לסובב, היום עבור מוצג לא 1 אם. 10

 .12 השעה עד המחוג את העבר. הכתר סיבוב עם יחדינוע  המחוג● 

 .פנימה בחזרה הכתר את דחוף. 11
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Day (Operation start day) 

 

Day 


