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 לפני שמתחילים...

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

 תכונות שעון

 זמן עולם● 

)זמן  UTCערים ברחבי העולם, כמו גם עבור  48-אתה יכול להציג את השעה הנוכחית בכל אחת מ

 אוניברסלי מתואם(.

 אזעקה● 

 אזעקה נשמעת בכל פעם שמגיעים לזמן שצוין על ידך.

 שעון עצר● 

שנייה בשעה הראשונה, וביחידות של שנייה  1/100שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של 

 שעות. 24אחת לאחר מכן, עד 

 טיימר● 

 ספירה לאחור מזמן התחלה שצוין על ידך. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס.

 

 ערהה

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

 מהפריט שהוא מייצג.

 

 הוראות כלליות 

 

A מחוג שעה 

B ותדק מחוג 



C  ,מציין את המצב הנוכחי.מחוג מצב 

LCD D 

 

 A כפתור

 לחיצה על לחצן זה למשך שתי שניות לפחות במצב שמירת זמן מציגה את מסך ההגדרות.

 לחצן זה בזמן שמסך הגדרה כלשהו מוצג יוצאת ממסך ההגדרות.לחיצה על 

 Bכפתור 

 לחיצה על לחצן זה כאשר מסך הגדרות כלשהו מוצג תשנה את ההגדרה.

 Cכפתור 

 כל לחיצה עוברת בין מצבי השעון.

 בכל מצב, החזק את הלחצן הזה למשך שלוש שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

 Dכפתור 

 לחיצה על לחצן זה במצב שמירת זמן עוברת בין תצוגות.

 לחיצה על לחצן זה כאשר מסך הגדרות כלשהו מוצג תשנה את ההגדרה.

 Lכפתור 

 לחץ כדי להפעיל את התאורה.

 לחיצה על כפתור זה פעמיים ברצף מעבירה את המחוגים לקריאה קלה של אזור התצוגה הדיגיטלית.

 

 מחווני פני שעון ותצוגה

 

A צג כאשר צליל פעולת הלחצן מושבת.מו 

B .מוצג כאשר השעון מציין את שעון הקיץ 

 [.WTג במצב זמן עולם, מחוג המצב מצביע על ]

D [ במצב שעון עצר, מחוג המצב מצביע עלST.] 



E [ במצב טיימר, מחוג המצב מצביע עלTR.] 

F [ במצב אזעקה, מחוג המצב מצביע עלAL.] 

G שעות. 12ים כאשר נעשה שימוש בשמירה על זמן של מוצג במהלך הצהריים פעמ 

H .מוצג כאשר מתבצעת פעולת מדידת זמן מפוצל במצב שעון עצר 

I .מהבהב בזמן שהמחוגים של השעון מוזזים לקריאה קלה יותר 

J .מוצג כאשר אות הזמן השעה מופעל 

K .מוצג בזמן שהאזעקה מופעלת 

 

 מעבר בין מצבים 

                                                                                          ( עוברת בין מצבי השעון.Cכל לחיצה על )

 ( לחוץ למשך שלוש שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.Cבכל מצב, החזק את ) ●

 

                                                                                בין מצב שמירת זמן תוכן תצוגה דיגיטלית מעבר

 ( במצב שמירת זמן מחזירה את מידע התצוגה כפי שמוצג להלן.Dכל לחיצה על )

 



 שעה הנוכחית בעיר זו.( מציגה את קוד העיר של זמן העולם ולאחר מכן את הBלחיצה על )

 

 לקריאת התצוגה הדיגיטלית הזזת המחוגים

 ( פעמיים ברצף.L. לחץ על )1

 כדי לאפשר צפייה קלה במידע התצוגה. המחוגיםאת  זיזזה י● 

 

( פעמיים ברצף, או Lהם, לחץ שוב על ). כדי להחזיר את המחוגים למצבי שמירת הזמן הרגילים של2

 ( כדי לעבור למצב אחר.Cלחץ על )

                                                                                                                                                    הערה

אם תשאיר את השעון עם מחוגים מוזזים ולא תבצע שום פעולה במשך כשעה אחת, המחוגים ● 

 יחזרו לשמירת זמן רגילה באופן אוטומטי.

 

 בחושךצפייה 

 לשעון יש נורת לד שניתן להדליק לקריאה בחושך.

 תאורה הפעלת● 

 ( כדי להפעיל את התאורה.Lלחץ על )

 התאורה תכבה אוטומטית אם תתחיל להישמע אזעקה.● 

 במהירות גבוהה.המחוגים נעים התאורה מושבתת כאשר ● 

 האור עשוי להבהב כאשר הוא נדלק או כיבוי.● 

 שניות או שלוש שניות כמשך ההארה. 1.5אתה יכול לבחור ,  ציון משך ההארה● 

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שיוצג השם של עיר הבית שנבחרה כעת.A. החזק את )2

 זהו מצב ההגדרה. הידיים זזות אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים.● 

 

 [.LIGHTפעמים כדי להציג את ] 10 (C. לחץ על )3



 ( כדי לבחור משך תאורה.D)-( וB)-מש ב. השת4

 שניות 1.5[: תאורה של 1]

 שניות 3[: תאורה של 3]

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרותA. לחץ על )5

 

 כיוון שעה

 השתמש בהליכים בסעיף זה כדי להתאים את הגדרות התאריך והשעה

 חיות ולבחור עיר בית.השתמש בהליכים שלהלן כדי להתאים את הגדרות התאריך והשעה הנוכ

 הגדרת עיר בית● 

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

 על שעון קיץ, תוכל גם להגדיר הגדרת שעון קיץ.

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

עיר הבית ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של A. החזק את )2

 שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

 זהו מצב ההגדרה. הידיים זזות אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים.● 

 

 ( כדי לשנות את הגדרת עיר הבית.D)-( וB)-. השתמש ב3

 ( גוללת בין ההגדרות במהירות גבוהה.D( או )Bלחיצה ממושכת על )● 

 (.C. לחץ על )4

 ( כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ.D( או )B. לחץ על )5

 ]כבוי[● 

 השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

 ]מופעל[● 

 השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

 

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



 הגדרת השעה/תאריך● 

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

הכפתור כאשר השם של עיר הבית ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את A. החזק את )2

 שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

 אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים. המחוגים זזיםזהו מצב ההגדרה. ● 

 

 ( עד שההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת.C. המשך ללחוץ על )3

 ( מעבירה את ההבהוב להגדרה הבאה ברצף המוצג להלן.Cכל לחיצה על )● 

 

 . הגדר את הגדרות התאריך והשעה.4

-ל 30מתווסף לדקות כאשר הספירה הנוכחית היא בין  (D). 1: לחץ על 00-כדי לאפס את השניות ל● 

 שניות. 59

 ( כדי לשנות את ההגדרה המהבהבת.D)-( וB)-עבור כל ההגדרות האחרות, השתמש ב● 

 ( גוללת בין ההגדרות במהירות גבוהה.D( או )Bלחיצה ממושכת על )

 כדי לבחור הגדרות זמן ותאריך. 4-ו 3. חזור על שלבים 5

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרהA. לחץ על )6

 

 



 שעות 24-שעות ל 12מעבר בין שמירת זמן של 

 הזמן.שעות עבור תצוגת  24שעות או פורמט של  12אתה יכול לציין פורמט של 

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות.A. החזק את )2

 שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.  

 זהו מצב ההגדרה. הידיים זזות אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים

 

 ( פעמיים.C. הקש על )3

 [ להבהב בתצוגה24Hו ][ א12H]-זה גורם ל

 

 24[ )שמירת זמן של 24Hשעות( או ] 12[ )צמירת זמן של 12H( כדי לבחור ]D( או )B. לחץ על )4

 שעות(.

 

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

 

 שעון עולם

)זמן  UTC-ערים ברחבי העולם, ו 48-שעון עולמי מאפשר לך לחפש את השעה הנוכחית בכל אחת מ

 (.אוניברסלי מתואם

 . היכנסו למצב זמן עולם.1

 לאחר הופעת שם עיר הזמן העולמי שנבחר כעת, השעון יציג את השעה הנוכחית באותה עיר.

 (.Aבמצב זמן עולמי, תוכל להציג את עיר שעון עולמי על ידי לחיצה על )● 

 



 עיר זמן עולמית כיוון

מי. אם אתה נמצא באזור ששומר על שעון קיץ, השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר בזמן עול

 תוכל גם להגדיר הגדרת שעון קיץ.

 . היכנסו למצב זמן עולם.1

 ( כדי להציג את העיר שברצונך לציין כעיר בזמן עולמי.D)-( וB)-. השתמש ב2

 ( גוללת בין ההגדרות במהירות גבוהה.D( או )Bלחיצה ממושכת על )● 

 

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות.Aהקיץ, החזק את ). כדי לשנות את הגדרת שעון 3

 ( למשך שתי שניות לפחות, ההגדרה תעבור בין שעון קיץ לשעון רגיל.Aבכל פעם שתחזק את )● 

[ ●DST.מופיע בכל פעם שהשעה הנוכחית בתצוגה היא שעון קיץ ] 

 

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרות.A. לחץ על )4

 

 החלפת זמן הבית וזמן העולם

 סו למצב שמירת זמן.. היכנ1

 ( לחוץ למשך שלוש שניות לפחות.B. החזק את )2

 [ להבהב בתצוגה. לאחר מכן, זמן עיר הבית וזמן העולם שלך יתחלפו זה עם זה.SWAP]-זה גורם ל

 (NYC:NEW YORK( ועיר זמן עולמית )TYO:TOKYOדוגמה: כדי להחליף את עיר הבית שלך )

 

 



 אזעקה )שעון מעורר(

השעון יצפצף כשתגיע לזמן התראה. ניתן להגדיר עד חמש אזעקות שונות. אות הזמן השעה גורם 

 לשעון לצפצף כל שעה בשעה.

 

 הגדרת הגדרות אזעקה

 . היכנס למצב אזעקה.1

[( שאת ההגדרה שלה ברצונך AL5[ עד ]AL1( כדי לבחור את האזעקה )]D)-( וB)-. השתמש ב2

 לשנות.

 

למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר ספרות השעות מתחילות ( לחוץ A. החזק את )3

 להבהב.

 זהו מצב ההגדרה. הידיים זזות אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים.● 

בזמן קביעת ההגדרה, השעון ייצא מפעולת ההגדרה באופן אוטומטי לאחר כשתיים או שלוש דקות ● 

 של אי הפעלה.

 

 ( כדי לשנות את הגדרת השעה.D)-( וB)-שתמש ב. ה4

 ( גוללת בין ההגדרות במהירות גבוהה.D( או )Bלחיצה ממושכת על )● 

 .PM[ מציין P] שעות, 12אם אתה משתמש בשעון זמן של ● 

 

 (.C. לחץ על )5

 זה גורם לספרות הדקות להבהב.

 ( כדי להגדיר את הגדרת הדקות.D)-( וB)-. השתמש ב6

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרות.A) . לחץ על7



 

[ ●ALM.מוצג בתצוגה בזמן הגדרת התראה ] 

 כדי להפסיק את האזעקה● 

 לחיצה על לחצן כלשהו בזמן שהביפר נשמע מפסיקה אותו.

 

 סיגנל שעה עגולההפעלת 

 . היכנס למצב אזעקה.1

 [(.SIG( כדי להציג את מסך אות הזמן השעה )]D( או )B. לחץ על )2

 כדי להחליף את אות הזמן השעתי בין מופעל )מופעל( לבין מושבת )כבוי(. (A. לחץ על )3

[ ●SIG.מוצג כאשר אות הזמן השעה מופעל ] 

 

 כיבוי אזעקה או אות זמן שעה

 כדי לעצור התראה או את אות השעה לשעה, בצע את השלבים שלהלן כדי לכבות אותה.

 ו מחדש.כדי להשמיע שוב אזעקה או אות זמן לפי שעה, הפעל אות● 

 

 . היכנס למצב אזעקה.1

[( עד SIG[( ואות זמן שעה )]AL5[ עד ]AL1( כדי לגלול בין מסכי האזעקה )]D)-( וB)-. השתמשו ב2

 שמוצג זה שברצונכם לכבות.

 ( כדי לכבות את האזעקה המוצגת או את אות הזמן השעה.A. לחץ על )3

 לכבוי. ON( עוברת בין Aכל לחיצה על )● 

 [ להיעלם מהתצוגה.SIG]-[ וALMכיבוי כל האזעקות ואות הזמן לשעה גורם ל]● 

 

 

 סטופר

שנייה בשעה הראשונה, וביחידות של שנייה  1/100שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של 

 שעות. 24אחת לאחר מכן עד 

 



 מדידת זמן שחלף

 . היכנס למצב שעון עצר.1

 . השתמש בפעולות2

 

שנייה עבור השעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה  1/100ות של הזמן שחלף מוצג ביחיד● 

 הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של שנייה אחת.

 

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

 

 מדידת זמן מפוצל

 . היכנס למצב שעון עצר.1

 . השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.2

מתחילת המירוץ ועד לנקודה שבה לחצתם על הכפתור )זמן  ( מציגה את הזמן שחלףBלחיצה על )● 

 מפוצל(.

 

שנייה עבור השעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה  1/100הזמן שחלף מוצג ביחידות של ● 

 הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של שנייה אחת.

 



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

 

 אשון והשניתזמון המסיימים במקום הר

 . היכנס למצב שעון עצר.1

 . השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.2

 

*1 

 מציג את השעה של הגמר הראשון.

*2 

 מציג את הזמן של המסיים השני.

שנייה עבור השעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה  1/100הזמן שחלף מוצג ביחידות של ● 

 ת של שנייה אחת.הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידו

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

 

 טיימר

 הטיימר סופר לאחור מזמן התחלה שצוין על ידך. צפצוף נשמע כשמגיעים לסוף הספירה לאחור.

 הגדרת זמן ההתחלה של הספירה לאחור

 שעות. 24ניתן להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור ביחידות של שנייה אחת עד 

אם מתבצעת פעולת ספירה לאחור של טיימר, אפס את הטיימר לשעת ההתחלה הנוכחית שלו ● 

 לפני ביצוע פעולה זו.

 . היכנס למצב טיימר.1

הגדרת השעה מתחילה  ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשרA. החזק את )2

 להבהב.

 

 זה גורם לספרת השעות להבהב.



 אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים המחוגים זזיםזהו מצב ההגדרה. ● 

 

 שימוש בטיימר

 . היכנס למצב טיימר.1

 

 . השתמש בפעולות שלהלן כדי לבצע פעולת טיימר.2

 

 ף הספירה לאחור.שניות כדי ליידע אותך מתי מגיעה סו 10ביפר יישמע למשך ● 

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

 . לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.3

 

 כיול מחוגי השעון

מגנטיות או השפעה חזקה עלולים לגרום לזמן המצוין על ידי המחוגים האנלוגיים להיות שונה מהזמן 

 שור היד.בתצוגה הדיגיטלית. אם זה קורה, התאם את יי

 

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

 [ מתחיל להבהב.SUB( לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר ]A. החזק את )2

 .כיול מחוגי השעוןזה מאפשר התאמה של 

 

 ( כדי ליישר אותו.D)-( וB)-, השתמש ב6. אם מחוג המצב אינו מיושר עם השעה 3



 ת בין ההגדרות במהירות גבוהה.( גוללD( או )Bלחיצה ממושכת על )● 

 (.C. לחץ על )4

 זה מאפשר התאמה של מחוגי השעות והדקות.

 

 ( כדי ליישר אותם.D)-( וB)-, השתמשו ב12. אם מחוגי השעות והדקות אינם בשעה 5

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

 

 הגדרות אחרות

 סעיף זה מסביר הגדרות שעון אחרות שתוכל להגדיר.

 

 השתקת כפתורים

 השתמש בהליך שלהלן כדי להפעיל או לבטל את הצליל שנשמע כאשר אתה לוחץ על כפתור.

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

את הכפתור כאשר השם של עיר הבית ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר A. החזק את )2

 שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

 זהו מצב ההגדרה. הידיים זזות אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים.● 

 

 ( תשע פעמים.C. לחץ על )3

 [ להבהב בתצוגה.MUTEאו ]♪[ KEY]-זה גורם ל

 

 [.MUTEאו ]♪[ KEY( כדי לבחור ]D)-( וB)-. השתמש ב4



[KEY :]♪[ .צליל הפעולה מופעלMUTE.צליל הפעולה מושתק :] 

 

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרות.A. לחץ על )5

 


