הוראות הפעלה למנגנון 3294
על מדריך זה
• בהתאם לדגם השעון שלך ,טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר או כדמויות בהירות
על רקע כהה .כל הצגים לדוגמה במדריך זה מוצגים באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.
• שימו לב שאיורי המוצר במדריך זה נועדו לעיון בלבד ,ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה
במקצת מהמתואר באיור.
• פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.
• כל חלק במדריך זה מספק לך את המידע הדרוש לך לביצוע פעולות בכל מצב .פרטים נוספים ומידע
טכני ניתן למצוא בסעיף "הפניה".

מדריך כללי
• לחץ על  Cכדי לעבור ממצב למצב.
• לאחר ביצוע פעולה בכל מצב ,לחיצה על  Cתחזור למצב שמירת זמן.
• לחץ על  Bבכל מצב כדי להאיר את התצוגה למשך כשתי שניות

תצוגת שעה

השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים.
כדי להגדיר את השעה והתאריך
 .1במצב שמירת זמן ,הקש  .Aספרות השניות יתחילו להבהב ,מה שמציין את מסך ההגדרה.
 .2הקש  Cכדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.

 .3כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת ,לחץ על  Dכדי לשנות אותה כמתואר להלן.

• לחיצה על  Dבזמן שהשניות נמצאות בטווח של  30עד  59מאפסת אותן ל 00-ומוסיפה  1לדקות.
בטווח שבין  00ל 29-הדקות ללא שינוי.
• כדי לעבור בין הפורמטים של  12שעות ל 24-שעות ,הקש  Bבזמן שחלק מהספרות מהבהבות.
 .4הקש  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.
• היום בשבוע מוצג אוטומטית בהתאם להגדרות התאריך (שנה ,חודש ויום).
ניתן להגדיר את השנה בטווח של  2000עד .2099
• לוח השנה האוטומטי המלא המובנה של השעון מתחשב אוטומטית באורכי חודשים שונים ושנים
מעוברות .לאחר שתגדיר את התאריך ,לא אמורה להיות סיבה לשנות אותו אלא לאחר החלפת
הסוללה של השעון.
• בפורמט של  12שעות ,מחוון  PMמופיע לזמנים בטווח שבין צהריים עד  .23:59ולא מופיע
אינדיקטור לזמנים בטווח של חצות עד  11:59בבוקר.
• בפורמט של  24שעות ,הזמנים מוצגים בטווח של  0:00עד  ,23:59עם מחוון .H24
• פורמט שמירת הזמן של  12שעות 24/שעות שבחרת במצב שמירת זמן מיושם בכל המצבים
האחרים.

תאורה

כאשר אתה מפעיל את פונקציית התאורה האחורית ,התאורה האחורית של השעון מהבהבת בכל
פעם שנשמע אזעקה ,אות זמן שעה או טיימר ספירה לאחור.
• לחיצה על  Bבכל עת מאירה את התצוגה ,ללא קשר להגדרת הדלקה/כיבוי של התאורה האחורית.
כדי להפעיל ולכבות את פונקציית התאורה האחורית
במצב שמירת זמן ,החזק את  Dלחוץ למשך כשתי שניות כדי להפעיל ולכבות את פונקציית התאורה
האחורית .כאשר אתה מפעיל את פונקציית התאורה האחורית ,יופיע מחוון בתצוגה כפי שמוצג.
• מחוון פונקציית התאורה האחורית פועלת נשארת בתצוגה בכל המצבים עד שתכבה את פונקציית
התאורה האחורית • .הפעולה שלעיל שולטת בהפעלת פונקציית התאורה האחורית בלבד .זה אינו
משפיע על פעולת הצלילים והאותות הנשמעים.

אמצעי זהירות בתאורה אחורית
התאורה האחורית משתמשת ב( LED-דיודה פולטת אור) ובפאנל מנחה אור שגורמים לתצוגה כולה
להאיר לקריאה נוחה בחושך.
בכל מצב ,לחץ על  Bכדי להאיר את התצוגה למשך כשתי שניות.
• ייתכן שקשה לראות את התאורה שמספקת התאורה האחורית כשמסתכלים עליה באור שמש ישיר.
• התאורה האחורית מפסיקה להאיר באופן אוטומטי בכל פעם שנשמעת אזעקה.
• שימוש תכוף בתאורה האחורית מקצר את חיי הסוללה.

שעון מעורר/אזעקה

האזעקה הרב-תכליתית מאפשרת לך לציין את השעה ,הדקות ,החודש והיום עבור האזעקה.
כאשר האזעקה מופעלת ,האזעקה נשמעת למשך  20שניות בזמן שנקבע מראש .כאשר אות הזמן
השעה פועל ,השעון מצפצף כל שעה בשעה.
האזעקה ואות הזמן השעה נשמעים בכל המצבים.
• הגדרת אזעקה (והגדרת אות זמן שעה) זמינה במצב האזעקה ,שאליו אתה נכנס על ידי לחיצה על
C
סוגי אזעקות
סוג האזעקה נקבע על פי ההגדרות שתבצע ,כמתואר להלן.
• אזעקה יומית
הגדר את השעה והדקות עבור זמן ההתראה .סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע מדי יום
בשעה שהגדרת.
• אזעקת תאריך
הגדר את החודש ,היום ,השעה והדקות עבור שעת ההתראה .סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה
להישמע בשעה הספציפית ,בתאריך הספציפי שהגדרת.
• אזעקה לחודש
הגדר את החודש ,השעה והדקות עבור זמן ההתראה .סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל
יום בשעה שהגדרתם ,רק במהלך החודש שהגדרתם.
• אזעקה חודשית

הגדר את היום ,השעה והדקות עבור שעת ההתראה .סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל
חודש בשעה שהגדרתם ,ביום שהגדרתם.

כדי להגדיר את זמן ההתראה
 .1במצב אזעקה ,הקש  .Aספרות השעה של זמן האזעקה יתחילו להבהב ,מה שמציין את מסך
ההגדרה.
• פעולה זו מפעילה את האזעקה באופן אוטומטי.
 .2לחץ על  Cכדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.

 .3בזמן שהגדרה מהבהבת ,לחץ על  Dכדי להגדיל אותה.
• כדי להגדיר התראה שאינה כוללת חודש (התראה יומית ,התראה חודשית) ,הגדר עבור החודש.
לחץ על  Dעד להופעת הסימון (בין ל )-תוך כדי
הגדרת החודש מהבהבת.
כדי להגדיר התראה שאינה כוללת יום (אזעקה יומית ,התראה של חודש) ,הגדר
ליום .לחץ על  Dעד להופעת הסימון (בין סוף החודש ל )-כאשר הגדרת היום מהבהבת.
• כאשר מגדירים את שעת ההתראה בפורמט של  12שעות ,הקפידו להגדיר נכון את השעה כ-ב -או
בצהריים( .מחוון .)PM
 .4הקש  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.
כדי לעצור את האזעקה
לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע.

כדי להפעיל ולכבות אזעקה ואות זמן שעה

הקש  Dבמצב אזעקה כדי לשנות את המצב של התראה ואות זמן שעה ברצף המוצג להלן.

• מחוון האזעקה פועל ומחוון אות הזמן השעה מופעל מוצגים בתצוגה בכל המצבים כאשר פונקציות
אלו מופעלות.

טיימר

ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של שנייה אחת עד  24שעות .כאשר הספירה לאחור
מגיעה לאפס ,נשמעת אזעקה למשך  10שניות או עד שתלחץ על כפתור כלשהו.
ניתן גם לבחור חזרה אוטומטית ,אשר מפעילה מחדש באופן אוטומטי את הספירה לאחור מהערך
המקורי שהגדרת בכל פעם שהגעת לאפס • פונקציות טיימר הספירה לאחור זמינות במצב טיימר
הספירה לאחור ,שאליו אתה נכנס על ידי לחיצה על C

כדי להגדיר את שעת ההתחלה של הספירה לאחור
 .1במצב טיימר ספירה לאחור ,הקש  .Aספרות השעות של שעת ההתחלה של הספירה לאחור
יתחילו להבהב ,מה שמציין את מסך ההגדרה.
 .2לחץ על  Cכדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.

 .3בזמן שהגדרה מהבהבת ,לחץ על  Dכדי להגדיל אותה.
• כדי להגדיר את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל 24-שעות ,הגדר .00 '0:00
 .4הקש  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.
כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור
הקש  Dבזמן שבמצב טיימר ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.
• כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור והחזרה האוטומטית כבויה ,האזעקה תישמע למשך  10שניות
או עד שתפסיק אותה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו .זמן הספירה לאחור מאופס אוטומטית לערך
ההתחלתי שלו לאחר הפסקת האזעקה.
• לחץ על  Dבזמן פעולת ספירה לאחור כדי להשהות אותה .לחץ שוב על  Dכדי להמשיך את הספירה
לאחור.

• כדי להפסיק לחלוטין פעולת ספירה לאחור ,השהה אותה תחילה (על ידי לחיצה על  ,)Dולאחר מכן
הקש  .Aפעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלתי שלו

כדי להפעיל ולכבות את החזרה האוטומטית

במצב טיימר ספירה לאחור ,הקש  .Aספרות השעות של שעת ההתחלה של הספירה לאחור יתחילו
להבהב ,מה שמציין את מסך ההגדרה.
 .2לחץ על  Bכדי להפעיל את החזרה האוטומטית (מופיעה אוטומטית) וכבויה (האוטומטי לא מוצג).
• שימו לב שלחיצה על  Bבפעולה לעיל מפעילה גם את התאורה.
• כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור בזמן שהחזרה האוטומטית מופעלת ,האזעקה נשמעת ,אך
הספירה לאחור מתחילה מחדש ללא הפסקה .ניתן לעצור את הספירה לאחור על ידי לחיצה על D
ולאפס ידנית לשעת ההתחלה על ידי לחיצה על .A
• מחוון החזרה האוטומטית מופיע במצב טיימר הספירה לאחור בלבד.

סטופר

שעון העצר מאפשר לך למדוד זמן שחלף ,זמני פיצול ושני גימורים .טווח שעון העצר הוא  23שעות,
 59דקות 59 ,שניות.
במשך  60הדקות הראשונות ,התצוגה מציגה דקות ,שניות ו 1/100-שנייה .לאחר  60דקות ,פורמט
התצוגה משתנה להצגת שעות ,דקות ושניות.
• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב סטופר ,אליו נכנסים על ידי לחיצה על C
למדידת זמנים עם שעון העצר

