
 5662הוראות הפעלה למנגנון 

 זה. CASIOברכות על בחירתך בשעון 

כדי להבטיח ששעון זה יספק לך את שנות השירות שעבורן הוא תוכנן, קרא בעיון את ההוראות 

 "אמצעי זהירות הפעלה" ו"תחזוקת משתמש". במדריך זה, ובמיוחד את המידע תחת

 

 לגבי המנגנון 

 

בהתאם לדגם השעון שלך, טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר, או כדמויות בהירות 

 הות על רקע בהיר.על רקע כהה. כל הצגים לדוגמה במדריך זה מוצגים באמצעות דמויות כ

 פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.

שים לב שאיורי המוצר במדריך זה נועדו לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת 

 ממה שמתואר באיור.

 

 יך לבדוק לפני השימוש בשעוןדברים שצר

 (.DST. בדוק את עיר הבית ואת הגדרת שעון הקיץ )1  

כדי להגדיר את הגדרות עיר הבית ושעון השתמש בהליך תחת "כדי להגדיר את הגדרות עיר הבית" 

 הקיץ שלך.

 ָחׁשּוב!

ך הנכונות במצב שמירת זמן. נתוני מצב זמן עולמי נכונים תלויים בהגדרות עיר הבית, השעה והתארי

 ודא שאתה מגדיר את ההגדרות הללו בצורה נכונה.

 . הגדר את השעה הנוכחית.2

 ראה "התאמת הגדרות השעה והתאריך הדיגיטליים" 

 כעת השעון מוכן לשימוש

 

 

 



 בחירת מצב

 כדי לעבור בין המצבים כפי שמוצג להלן. Cלחץ על 

כדי להאיר את  Bבכל מצב )למעט כאשר מצב הגדרה, עם ספרות מהבהבות בתצוגה(, הקש 

 התצוגה.

 

 ל המצבים(פונקציות כלליות )כ

 מצבים.ניתן להשתמש בפונקציות ובפעולות המתוארות בסעיף זה בכל ה

 תכונות החזרה אוטומטית

אם אתה עוזב מצב הגדרה עם ספרות מהבהבות בתצוגה למשך שתיים או שלוש דקות מבלי לבצע 

 שום פעולה, השעון יוצא ממצב ההגדרה באופן אוטומטי.

 מסכים ראשוניים

זמן עולמי או מצב אזעקה, הנתונים שצפית בהם בפעם האחרונה שיצאת  כאשר אתה נכנס למצב

 מהמצב מופיעים ראשונים.

 ְגִליָלה

משמשים במצב ההגדרה כדי לגלול בין הנתונים בתצוגה. ברוב המקרים, לחיצה  D-ו Bהלחצנים 

 ממושכת על לחצנים אלו במהלך פעולת גלילה גוללת בין הנתונים במהירות גבוהה.

 

 תצוגת שעה

 השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים.

 את תוכן התצוגה הדיגיטלית כפי שמוצג להלן. תחליף Dכל לחיצה על 

  

 הגדרת הגדרות עיר בית

ישנן שתי הגדרות של עיר בית: למעשה בחירת עיר הבית, ובחירה בשעה רגילה או בשעון קיץ 

(DST.) 



 הערה

(, הקפד לכוונן את המחוגים האנלוגיים כך DSTלאחר קביעת הגדרות עיר הבית ו/או שעון הקיץ )

 שיתאימו להגדרות הדיגיטליות.

 האנלוגי מחוגראה "התאמת הגדרת ה

 את הגדרות עיר הביתכדי להגדיר 

 

לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהשניות יתחילו להבהב. זהו  A. במצב שמירת זמן, החזק את 1

 מצב ההגדרה.

 השעון ייצא ממצב ההגדרה באופן אוטומטי אם לא תבצע שום פעולה במשך כשתיים או שלוש דקות.

 פעמיים כדי להעביר את המהבהב לקוד העיר. C. הקש 2

 

 ם על קודי ערים, ראה "טבלת קודי ערים" בחלק האחורי של מדריך זה.לפרטי

 )מערב( כדי לבחור את קוד העיר שבו ברצונך להשתמש כעיר הבית שלך. B-)מזרח( ו D. הקש 3

 כדי לחזור למצב שמירת זמן. A. לאחר שההגדרה היא כמו שאתה רוצה, לחץ על 4

 הערה

* במצב זמן עולמי כדי לחשב את השעה הנוכחית UTCלאחר שתציין קוד עיר, השעון ישתמש בקיזוז 

 עבור אזורי זמן אחרים בהתבסס על השעה הנוכחית בעיר הבית שלך.

היא  UTC-* זמן אוניברסלי מתואם, הסטנדרט המדעי העולמי של שמירת זמן. נקודת ההתייחסות ל

 גריניץ', אנגליה.

 

 כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ )שעון קיץ(.

 

לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהשניות יתחילו להבהב. זהו  A. במצב שמירת זמן, החזק את 1

 מצב ההגדרה.



 את מצב הגדרת שעון הקיץ.כדי להציג  C. לחץ על 2

 כדי לעבור בין שעון קיץ )מופעל( לשעון רגיל )כבוי(. D. לחץ על 3

 כדי לחזור למצב שמירת זמן. A. לאחר שההגדרה היא כמו שאתה רוצה, לחץ על 4

 מופיע כדי לציין ששעון הקיץ מופעל. DSTמחוון 

 

 התאמת הגדרות השעה והתאריך הדיגיטלי

 את הגדרות השעה והתאריך הדיגיטליהשתמש בהליך שלהלן כדי לכוונן 

 הערה

, הקפד לכוונן את המחוגים האנלוגיים כך שההגדרות ון הגדרת השעה והתאריך הדיגיטלילאחר כוונ

 יתאימו.

 "האנלוגי מחוגהראה "התאמת הגדרת 

 כדי להגדיר את הגדרות השעה והתאריך הדיגיטליות

לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהשניות יתחילו להבהב. זהו  A. במצב שמירת זמן, החזק את 1

 מצב ההגדרה.

 

 כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ההגדרות האחרות. C. לחץ על 2

 

 B-ו/או ב D-רת הזמן שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב. כאשר הגד3

 כדי לשנות אותו כמתואר להלן.

 

 כדי לצאת ממצב ההגדרה A. לחץ על 4

 



 הערה

 , ראה "הגדרת הגדרות עיר ביתDSTלמידע על בחירת עיר בית וקביעת תצורה של הגדרת 

הצהריים עד יופיע עבור שעות מ PMשעות נבחר עבור שמירת זמן, מחוון  12בעוד פורמט של 

-שעות, הזמן מוצג מ 24בבוקר. בפורמט של  11:59. שום מחוון לא מופיע לזמנים מחצות עד 23:59

 .PM, ללא שום מחוון 23:59עד  0:00

לוח השנה האוטומטי המלא המובנה של השעון מתחשב באורכי חודשים שונים ובשנים מעוברות. 

לשנות אותו אלא לאחר החלפת הסוללה של לאחר שתגדיר את התאריך, לא אמורה להיות סיבה 

 השעון.

 היום בשבוע משתנה אוטומטית כאשר התאריך משתנה

 

 בדיקת השעה הנוכחית באזור זמן אחר

 

 27אזורי זמן ) 29-אתה יכול להשתמש במצב זמן עולמי כדי להציג את השעה הנוכחית באחד מ

 ערים( ברחבי העולם. העיר שנבחרה כעת במצב זמן עולמי נקראת "עיר זמן עולמית".

 כדי להיכנס למצב זמן עולם

 .E-8כדי לבחור במצב זמן עולם כפי שמוצג בעמוד  C-השתמש ב

 אחר לצפייה בשעה באזור זמן

 )מזרח( כדי לגלול בין קודי העיר. D-במצב זמן עולם, השתמש ב

 

 ( עבור עירDSTכדי לציין זמן סטנדרטי או שעון קיץ )

 

)מזרח( כדי להציג את קוד העיר )אזור זמן( שאת הגדרת השעון  D-שתמש ב. במצב שעון עולמי, ה1

 הסטנדרטי/שעון הקיץ שלו ברצונך לשנות.

 לחוץ למשך שתי שניות לפחות. A. החזק את 2

אינו  DSTמוצג( לשעון רגיל )מחוון  DSTבין שעון קיץ )מחוון  1זה מחליף את קוד העיר שבחרת בשלב 

 מוצג(.



מן עולמי כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ של קוד העיר שנבחר כעיר הבית שלך שימוש במצב ז

 ישנה גם את הגדרת זמן שעון הקיץ של מצב שמירת הזמן.

 נבחר כעיר הזמן העולמי. GMT-( בזמן שDSTשים לב שאינך יכול לעבור בין שעון קיץ סטנדרטי )

על אזור הזמן שנבחר כעת. אזורי זמן ( משפיעה רק DSTהגדרת השעון הסטנדרטי/שעון הקיץ )

 אחרים אינם מושפעים.

 

 טיימר

 

 דקות. נשמעת אזעקה כאשר ה 60ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של דקה עד 

הספירה לאחור מגיעה לאפס. לטיימר הספירה לאחור יש גם תכונת חזרה אוטומטית וצפצוף 

 התקדמות המסמן את התקדמות הספירה לאחור.

 כדי להיכנס למצב טיימר ספירה לאחור

 ימר ספירה לאחורכדי לבחור במצב טי C-השתמש ב

 הגדרת טיימר הספירה לאחור

 להלן ההגדרות שעליך להגדיר לפני השימוש בפועל בטיימר הספירה לאחור.

 זמן התחלה של ספירה לאחור; הפעלה/כיבוי של חזרה אוטומטית; ביפפר התקדמות מופעל/כיבוי

 ראה "כדי להגדיר את טיימר הספירה לאחור" 

 חזרה אוטומטית

כאשר החזרה האוטומטית מופעלת, הספירה לאחור מתחילה אוטומטית מזמן ההתחלה של הספירה 

לאחור כשהיא מגיעה לאפס. אם נשארים פועלים, הספירה לאחור חוזרת על עצמה בסך הכל שמונה 

 פעמים, ולאחר מכן היא נעצרת אוטומטית.

עה לאפס והתצוגה מציגה את כאשר החזרה האוטומטית כבויה, הספירה לאחור נעצרת כשהיא מגי

 שעת ההתחלה המקורית של הספירה לאחור.

בזמן שספירה לאחור חוזרת אוטומטית מתבצעת משהה את הספירה לאחור הנוכחית.  Dלחיצה על 

, או שאתה יכול Dאתה יכול לחדש את הספירה לאחור של החזרה האוטומטית על ידי לחיצה על 

 של זמן הספירה לאחור. כדי לאפס לערך ההתחלה Aללחוץ על 

 פעולות ביפר טיימר ספירה לאחור

השעון מצפצף בזמנים שונים במהלך ספירה לאחור כך שתוכל להתעדכן לגבי מצב הספירה לאחור 

מבלי להסתכל על התצוגה. להלן מתארים את סוגי פעולות הביפר שהשעון מבצע במהלך ספירה 

 לאחור



 ביפר סיום הספירה לאחור

 ירה לאחור מודיע לך מתי הספירה לאחור מגיעה לאפס.ביפר סיום הספ

שניות, או עד שלוחצים  10-כאשר ביפר ההתקדמות כבוי, צפצוף סיום הספירה לאחור נשמע במשך כ

 על לחצן כלשהו כדי לעצור אותו.

 כאשר ביפר ההתקדמות מופעל, צפצוף סיום הספירה לאחור נשמע למשך כשנייה אחת.

Progress Beeper 

אשר ביפר ההתקדמות מופעל, השעון משתמש בצפצופים כדי לאותת על התקדמות הספירה לאחור כ

 כמתואר להלן.

החל מחמש דקות לפני סיום הספירה לאחור, השעון משמיע ארבעה צפצופים קצרים בראש כל דקת 

 ספירה לאחור.

 .שניות לפני סיום הספירה לאחור, השעון משמיע ארבעה צפצופים קצרים 30

 השניות האחרונות של הספירה לאחור. 10-השעון משמיע צפצוף קצר עבור כל אחת מ

אם זמן ההתחלה של הספירה לאחור הוא שש דקות או יותר, השעון משמיע צפצוף קצר עבור כל 

 השניות האחרונות לפני הגעה לנקודת חמש הדקות. 10שנייה מתוך 

 יעים לנקודת חמש הדקותארבעה צפצופים קצרים נשמעים לאותת מתי מג

 

 כדי להגדיר את טיימר הספירה לאחור

 

של הספירה לאחור מופיע בתצוגה במצב טיימר הספירה לאחור, החזק את  . בזמן שזמן ההתחלה1

A .עד שזמן ההתחלה הנוכחי של הספירה לאחור מתחיל להבהב, מה שמציין את מצב ההגדרה 

אם שעת ההתחלה של הספירה לאחור אינה מוצגת, השתמש בהליך תחת "לביצוע פעולת טיימר 

 כדי להציג אותה. ספירה לאחור" 

 כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות. C. לחץ על 2

 

 כדי לשנות אותה כמתואר להלן. D-ו B-. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב3

 



 כדי לצאת ממצב ההגדרה. A. לחץ על 4

של ההליך לעיל בכל פעם שאתה צריך להציג את ההגדרות  2-ו 1אתה יכול גם לבצע את שלבים 

 הנוכחיות של החזרה האוטומטית והתקדמות ביפר.

 לביצוע פעולת טיימר ספירה לאחור

 

כדי לוודא שלא מתבצעת פעולת ספירה לאחור לפני התחלת פעולת טיימר ספירה לאחור, בדוק 

כדי לאפס  Aכדי לעצור אותו ולאחר מכן על  D)מסומן על ידי ספירת השניות לאחור(. אם כן, לחץ על 

 לשעת ההתחלה של הספירה לאחור.

 כדי לעצור את האזעקה

 לחץ על כפתור כלשהו.

 

 סטופר

 

 שעון העצר מודד את הזמן שחלף, זמני פיצול ושני גימורים

 כדי להיכנס למצב שעון עצר

 כדי לבחור במצב שעון עצר C-השתמש ב

 

שניות. הזמן שחלף חוזר לאפס באופן  59דקות,  59מצב שעון העצר יכול לציין את הזמן שחלף עד 

 אוטומטי והתזמון ממשיך משם כאשר הגבול המקסימלי מגיע.

פעולת מדידת הזמן שחלף מתמשכת תימשך פנימית גם אם תעבור למצב אחר. עם זאת, אם תצא 

 זמן הפיצול לא יוצג כאשר תחזור למצב שעון עצר ממצב שעון עצר בזמן שזמן פיצול מוצג,

 

 



 אזעקה /שעון מעורר

 

אתה יכול להגדיר חמש אזעקות יומיות עצמאיות. כאשר מופעלת אזעקה יומית, צליל התראה יישמע 

שניות בכל יום כאשר השעה במצב שמירת זמן מגיעה לזמן האזעקה שנקבע מראש.  20-למשך כ

עד שבע פעמים. אתה גם יכול אחת האזעקות היא אזעקת נודניק שחוזרת על עצמה כל חמש דקות, 

 להפעיל אות זמן שעתי שגורם לשעון לצפצף פעמיים בכל שעה בשעה.

 כדי להיכנס למצב אזעקה

 כדי לבחור את מצב האזעקה  C-השתמש ב

. AL4עד  AL1, בעוד שמסכי האזעקה האחרים ממוספרים SNZמסך האזעקה הנודניק מסומן על ידי 

 SIGמן שעה מסומן על ידי מסך אות ז

 

 להגדרת זמן התראה

 

 להגדרת שעת אזעקה מסכי עד שיוצג זה שאת השעה שלו ברצונך להגדיר.. 1

 

 לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שזמן האזעקה יתחיל להבהב. זהו מצב ההגדרה. A. החזק את 2

 כדי להעביר את ההבהוב בין הגדרות השעה והדקות. C. לחץ על 3

 ( כדי לשנות אותה.–) B-)+( ו D-. בזמן שהגדרה מהבהבת, השתמש ב4

x  הגדיר את השעה בצורה נכונה שעות, הקפידו ל 12כאשר מגדירים את שעת ההתראה בפורמט של

 (.PMבוקר )ללא מחוון( או שעתיים. )מחוון -כ

 

 כדי לצאת ממצב ההגדרה. A. לחץ על 5

 כדי לבדוק את האזעקה

 לחוץ כדי להפעיל את האזעקה. Dבמצב אזעקה, החזק את 

 



 כדי להפעיל ולכבות את האזעקה ואת אות הזמן השעה

 

 ו את אות הזמן השעה.כדי לבחור אזעקה א D-. במצב אזעקה, השתמש ב1

 כדי לעבור בין מופעל לכבוי. A. כאשר נבחרה האזעקה או אות הזמן השעה הרצוי, לחץ על 2

x  מחוון האזעקה מופעל )כאשר אזעקה כלשהי מופעלת(, מחוון אזעקת הנודניק )כאשר האזעקה

נודניק מופעלת(, ומחוון אות הזמן השעה מופעל )כאשר אות הזמן השעה פועל( מוצגים בתצוגה בכל 

 המצבים.

 כדי לעצור את האזעקה

 לחץ על כפתור כלשהו.

 הערה

במקרה של אזעקת נודניק, פעולת ההתראה מתבצעת בסך הכל שבע פעמים, כל חמש דקות, עד 

 לכיבוי האזעקה.

 דקות בין אזעקות נודניק מבטל את פעולת 5ביצוע אחת מהפעולות הבאות במהלך מרווח של 

 אזעקת הנודניק הנוכחית.

 השבתת נודניק -

 הצגת מסך הגדרת אזעקת הנודניק -

 הצגת מסך הגדרת מצב שמירת זמן -

 שינוי הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית במצב זמן עולמי -

 

 האנלוגי מחוגההתאמת הגדרת  -כיול מחוגי השעון 

 

 השתמש בהליך הבא כדי לכוונן את המחוגים האנלוגיים כך שההגדרות שלהם יתאימו לזמן הדיגיטלי.

 כדי להתאים את הזמן האנלוגי

  השעהכדי לבחור את מצב הגדרת  C-. השתמש ב1

 עד שהזמן הדיגיטלי הנוכחי יתחיל להבהב, מה שמציין את מצב ההגדרה האנלוגי. A. החזק את 2

 שניות. 20-כדי להקדים את הגדרת הזמן האנלוגי ב D. לחץ על 3



 מקדמת את הגדרת הזמן האנלוגי במהירות גבוהה. Dלחיצה ממושכת על 

לחוץ עד שהזמן יתחיל  D, החזק את אם אתה צריך להקדים את הגדרת הזמן האנלוגי דרך ארוכה

המהירה, כך  מחוג. פעולה זו נועלת את תנועת הBלהתקדם במהירות גבוהה, ולאחר מכן לחץ על 

במהירות גבוהה נמשכת עד שלוחצים על כפתור  מחוגיםשתוכל לשחרר את שני הכפתורים. תנועת 

יל להישמע אזעקה שעות או אם תתח 12כלשהו. זה גם ייפסק אוטומטית לאחר שהזמן יתקדם 

 )אזעקה יומית, אות זמן שעה או צפצוף ספירה לאחור(.

 כדי לצאת ממצב ההגדרה. A. לחץ על 4

השעון יתאים אוטומטית מעט את מחוג הדקות כדי להתאים לספירת השניות הפנימית שלו כאשר 

 תצא ממצב ההגדרה.

 .Cכדי לחזור למצב שמירת זמן, הקש על 

 

 תאורה

 ריאה נוחה בחושך.פני השעון מוארים לק

 כדי להדליק תאורה

 כדי להאיר את התצוגה. Bבכל מצב )למעט כשמצב הגדרה, עם ספרות מהבהבות בתצוגה(, הקש 

 אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לבחור אחד מהם

 1.5-, התצוגה תישאר מוארת למשך כBשניות כמשך ההארה. כאשר תלחץ על  3שניות או  1.5

 שניות, בהתאם להגדרת משך ההארה הנוכחית. 3שניות או 

 כדי לשנות את משך ההארה

 לחוץ עד שהשניות יתחילו להבהב. זהו מצב ההגדרה. A. במצב שמירת זמן, החזק את 1

 ב הגדרת משך ההארה יהיה בתצוגה.תשע פעמים כדי שמצ C. לחץ על 2

 שניות ) (. 3-שניות ) ( ל 1.5כדי לשנות את משך ההארה בין  D. לחץ על 3

 כדי לצאת ממצב ההגדרה. A. לאחר שההגדרות יהיו כפי שאתה רוצה, הקש 4

 אמצעי זהירות להארה

 ייתכן שיהיה קשה לראות את התאורה כשמסתכלים עליה תחת אור שמש ישיר.

 רה נכבית אוטומטית בכל פעם שנשמעת אזעקה.התאו

 סוללהשימוש תכוף בתאורה מוריד את ה

 



 

 


