
 5618הוראות הפעלה למנגנון 

 

 לפני שמתחילים...

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

 

 הערה

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

  מהפריט שהוא מייצג.

 

 ותצוגה םמחווני

 

A יין את שעון הקיץ.מוצג כאשר השעון מצ 

B .מהבהב בזמן שהמחוגים של השעון מוזזים לקריאה קלה יותר 

C .מוצג כאשר אור אוטומטי מופעל 

D .מוצג כאשר מצב טיסה מופעל 

E  שעות. 12מוצג במהלך הצהריים פעמים כאשר נעשה שימוש בשמירה על זמן של 

F .מוצג כאשר יש חיבור בין השעון לטלפון 

G במצב זמן עולמי[ מחוג המצב מצביע על ,WT.] 

H [ במצב אזעקה, מחוג המצב מצביע עלAL.] 

I .הוצג בזמן שהתראה מופעלת 

J .מוצג כאשר אות הזמן השעה מופעל 

K מצב השעון הנוכחי. מצביע עלמצב מחוג ה 

 

 החלפת סוללה● 

החלף כאשר מתח הסוללה מתרוקן, יתחיל להבהב וחלק מהפונקציות יבוטלו. אם ממשיך להבהב, 

 את הסוללה.

 או מהקמעונאי המקורי שלך. CASIOבקש החלפת סוללה ממרכז שירות של 



 מחוג מצב

 תלוי במצב השעון הנוכחי. המחוג המצב

 במצב אזעקה ובמצב זמן עולם, מחוג המצב מציין את המצב הנוכחי● 

 

 מצב שמירת זמן

ה השוטפת. מחוג המצב במצב שמירת זמן, מחוג המצב מציין את מספר הדקות שנותרו בפגיש

 דקות. 120-[ כאשר נותרו יותר מOVERמצביע על ]

 מצב שעון עצר

 במצב סטופר, מחוג המצב מציין את שניות זמן ההקפה.

 מצב טיימר

 במצב טיימר, מחוג המצב מציין את הדקות, המוצגות גם בתצוגה הדיגיטלית.

 

 ניווט בין מצבים

 ( כדי לעבור בין המצבים.Cלחץ על )

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמןCל מצב, החזק את )בכ● 

 



 בין מצב שמירת זמן תוכן תצוגה דיגיטלית מעבר

 ( במצב שמירת זמן מעבירה את התצוגה דרך המידע המוצג להלן.Bכל לחיצה על )

 

 ( כדי להציג את טיימר הפגישהDלחץ על )

 

 הסתת המחוגים

 ך לצפייה קלה במידע התצוגה.מהדר הסתת המחוגים

 (.C(, לחץ על )A. תוך כדי לחיצה ממושכת על )1

 זה יעביר את הידיים האנלוגיות כדי לאפשר צפייה קלה במידע התצוגה● 

 

( לחוץ בזמן שאתה A. כדי להחזיר את המחוגים למצבי שמירת הזמן הרגילים שלהם, החזק את )2

 עבור למצב אחר.( כדי לC( שוב, או לחץ על )Cלוחץ על )

 הערה

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

 יחזרו לשמירת זמן רגילה באופן אוטומטי.

 

 בחושך בתצוגהצפייה 

 לשעון יש אור המאיר את הפנים לצפייה בחושך.

 להארת הפנים באופן ידני● 

 ( מפעילה את התאורה.Aלחיצה על )

 התאורה תכבה אוטומטית אם תתחיל להישמע אזעקה. ●

 כדי להאיר את הפנים כאשר אור אוטומטי מופעל● 

אם תאורה אוטומטית מופעלת, תאורת הפנים תופעל אוטומטית בכל פעם שהשעון ממוקם בזווית של 

 מעלות או יותר 40



 

 ָחׁשּוב!

מעלות או יותר  15ווית אופקית של ייתכן שהאור האוטומטי לא יפעל כשורה כאשר השעון נמצא בז● 

 מהאופקי כפי שמוצג באיור למטה.

 

סטטי או מגנטיות עלולים להפריע לפעולת האור האוטומטי התקין. אם זה קורה, -מטען אלקטרו● 

 נסה להוריד את זרועך ואז לכוון אותה שוב לכיוון הפנים שלך.

נובע מהפעלת מתג האור האוטומטי,  בעת הזזת השעון אתה עשוי להבחין בצליל שקשוק קל. זה● 

 שקובע את הכיוון הנוכחי של השעון. זה לא מעיד על תקלה.

 

 הערה

 אור אוטומטי מושבת כאשר מתקיים אחד מהתנאים שלהלן.● 

ー אזעקה, התראת טיימר או צפצוף אחר 

 הגדרת הגדרת האור האוטומטי● 

 . היכנסו למצב שמירת זמן1

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

 שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

 

 [.AUTOפעמים כדי להציג את ] 13 (C. לחץ על )3

 

 ( כדי לעבור בין אור אוטומטי בין הפעלה לביטול.D. לחץ על )4

[ON.התאורה נדלקת כאשר השעון מופנה כלפי הפנים :] 

[OFFהתאורה לא נדלקת כאש :].ר השעון מופנה כלפי הפנים 



 ( כדי לצאת ממסך ההגדרות.B. לחץ על )5

[ ●LT.מוצג כאשר אור אוטומטי מופעל ] 

אם לא תבטל אותו באופן ידני, אור אוטומטי יישאר מופעל למשך כשש שעות. לאחר מכן, הוא ● 

 מושבת באופן אוטומטי.

 

 ציון משך ההארה● 

 ניות כמשך ההארה.שניות או שלוש ש 1.5אתה יכול לבחור 

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

 

 [.LIGHTפעמים כדי להציג את ] 14 (C. לחץ על )3

 

 ( כדי לעבור בין שתי הגדרות משך ההארה.D. לחץ על )4

 שניות 1.5של  [ : תאורה1]

 שניות 3[: תאורה של 3]

 

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרות.B. לחץ על )5

 

 כיוון שעה

 התאמת זמן

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון כדי לקבל מידע שהוא משתמש בו כדי להתאים את הגדרת 

 התאריך והשעה שלו.



 ָחׁשּוב!

לול לגרום לבעיות, הפעל את מצב כאשר אתה על מטוס או בכל מקום אחר שבו אזור אותות רדיו ע● 

 טיסה של השעון כדי להשבית את החיבור לטלפון שלך.

 בהתייחס למידע שלהלן, הגדר את הגדרת הזמן בהתאם לשיטה המתאימה לאורח החיים שלך

 

 האם אתה משתמש בטלפון?

 מומלץ להתאים את הזמן על ידי חיבור לטלפון שלך.

 

 וןאם הטלפון שלך לא יכול להתחבר לשע

 ניתן להתאים את הגדרות הזמן על ידי ביצוע פעולות בשעון

   

 שימוש בפעולות שעון כדי לכוונן את הגדרת הזמן

אם השעון שלך לא יכול להתחבר לטלפון מסיבה כלשהי, אתה יכול להשתמש בפעולות השעון כדי 

 להתאים את הגדרות התאריך והשעה.

 הגדרת עיר בית● 

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

 על שעון קיץ, תוכל גם להגדיר הגדרת שעון קיץ.

 הערה

[. במקרים AUTOהגדרת ברירת המחדל הראשונית של שעון הקיץ של היצרן עבור כל הערים היא ]● 

 לשעון רגיל. [ מאפשרת לך להשתמש בשעון מבלי לעבור בין שעון קיץAUTOרבים, ההגדרה ]

 

 . היכנסו למצב שמירת זמן1

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

 שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

 



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

 (.C. לחץ על )4

 ( כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.D)-. השתמש ב5

 ( עוברת בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.D)כל לחיצה על 

 ]אוטומטי[● 

 השעון עובר אוטומטית בין שעון רגיל לשעון קיץ.

 ]כבוי[● 

 השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

 ]מופעל[● 

 השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

 

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרות.B. לחץ על )6

 

 הגדרת השעה/תאריך● 

 ב שמירת זמן.. היכנסו למצ1

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

 שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

 

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

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



 

 התאריך והשעה.. הגדר את הגדרות 4

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

 שניות 59

 ( כדי לשנות את ההגדרות האחרותD)-( וA)-השתמש ב

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

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרותB. לחץ על )6

 

 שעות 24-שעות ל 12זמן של  מעבר בין שמירת

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

 . היכנסו למצב שמירת זמן1



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

 שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

 

 ( פעמיים.C. הקש על )3

 [ להבהב בתצוגה24H[ או ]12H]-זה גורם ל

 

[ )שמיעת זמן 24H]-שעות( ו 12[ )צמירת זמן של 12H( כדי להחליף את ההגדרה בין ]Dלחץ על ). 4

 שעות 24של 

 

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרותB. לחץ על )5

 

 שימוש בשעון במתקן רפואי או במטוס

ו עלולים לגרום לבעיות, אתה יכול כאשר אתה בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר שבו אותות רדי

לבצע את ההליך שלהלן כדי לנתק את השעון מהטלפון שלך כדי שלא יוכלו לתקשר זה עם זה )מצב 

 טיסה(. השתמש באותו הליך כאשר אתה רוצה להשבית את מצב המטוס.

 . היכנסו למצב שמירת זמן1

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

 שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

 

 פעמים. 15 (C. לחץ על )3

 זה מציג את סמל מצב טיסה.

 



 ( כדי לעבור בין הגדרות מצב טיסה.D. לחץ על )4

 [: מצב טיסה מושבת.OFF]מופעל[: מצב טיסה מופעל. ]

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרות.B. לחץ על )5

 

 פון ניידעם טל Mobile Link-שימוש ב

בעוד שיש חיבור בלוטות' בין השעון לטלפון, הגדרת זמן הצפייה מותאמת אוטומטית. אתה יכול גם 

 לשנות את ההגדרות האחרות של השעון.

 הערה

 פועל בטלפון. EDIFICE Connectedפונקציה זו זמינה רק כאשר ● 

 סעיף זה מתאר את פעולות השעון והטלפון.● 

 

 התכונן

ן בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם. בצע את השלבים הבאים כדי כדי להשתמש בשעו

 להתאים את השעון לטלפון.

 ●A .התקן את האפליקציה הנדרשת בטלפון שלך 

" והתקן אותה CASIO "EDIFICE Connected, חפש את אפליקציית App Store-או ב Google Play-ב

 בטלפון שלך.

 ●B  הגדר הגדרותBluetooth. 

 של הטלפון. Bluetooth-פעל את הה

 ●C .התאם את השעון לטלפון 

 לפני שתוכל להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם.

 . הזיזו את הטלפון לשיוך קרוב לשעון )בתוך מטר אחד מהשעון(.1

 מחובר". EDIFICE. הקש על הסמל "2

 יש להתאים.. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון שאליו 3

 אם הטלפון שלך כבר משויך לשעון, הקש על , הקש על הפריט עבור● 

 מתחבר לשעון חדש ולאחר מכן הקש על שם השעון הזה.

 אם מופיעה הודעת הנחיה להתאמה, בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.● 

[ ●CNCTיוצג לאחר השלמ ]ת ההתאמה.[ יהבהב בתצוגת השעון כאשר ההתאמה מתחילה. ]אישור 



 

 כוונון זמן אוטומטי

 השעון שלך יכול להתחבר לטלפון שלך כדי להתאים את הגדרת הזמן של השעון.

אם תשאיר את השעון שלך במצב שמירת זמן, הוא יבצע את פעולת ההתאמה באופן אוטומטי תוך 

 כדי חיי היומיום שלך, ללא כל פעולה שתדרוש ממך.

 ָחׁשּוב!

 ל לבצע כוונון זמן אוטומטי בתנאים המתוארים להלן.ייתכן שהשעון לא יוכ● 

ー בזמן שהשעון רחוק מדי מהטלפון המותאם שלו 

ー .'אמנם תקשורת אינה אפשרית עקב הפרעות רדיו וכו 

ー בזמן שהטלפון מעדכן את המערכת שלו 

ー בזמן ש-EDIFICE Connected אינו פועל בטלפון 

 

 הערה

ונה גם אם הוא מסוגל להתחבר לטלפון, כוונן את עמדות מחוון אם השעון אינו מציין את השעה הנכ● 

 המחוג והתאריך.

 , גם הזמן שלה יותאם אוטומטית.EDIFICE Connectedאם קיימת עיר זמן עולמית שצוינה עם ● 

 כוונון זמן אוטומטי מתבצע בזמנים המתוארים להלן.● 

ー לאחר שינוי אזור הזמן של הטלפון או הגדרת שעון הקיץ 

ー  שעות או יותר מאז התאמת הפעם האחרונה באמצעות חיבור  24לאחר שחלפוBluetooth 

ー  שעות או יותר חלפו מאז החלפת עיר באמצעות  24לאחרEDIFICE Connected או פעולת שעון 

ー  שעות או יותר מאז השינוי האחרון בעיר הבית או התאמת הזמן באמצעות  24לאחר שחלפו 

 פעולת השעון

 ניתן לבצע את פעולת השעון גם כשהיא מחוברת לטלפון שלך.● 

 הפעלת התאמת זמן מיידית● 

לאחר שיוך השעון לטלפון, ניתן להתחבר לטלפון כדי להתאים את הגדרת הזמן של השעון. בצע את 

 הפעולה שלהלן כדי להתחבר לטלפון המותאם ולבצע פעולת התאמת זמן מיידית.

 ן.. היכנסו למצב שמירת זמ1



 . העבירו את הטלפון קרוב לשעון )בתוך מטר אחד מהשעון(.2

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות.D.  החזק את )3

[CNCT.מהבהב כדי לציין שהשעון התחיל בפעולת החיבור ] 

[ יופיע, ולאחר מכן השעון יתאים את הגדרת הזמן שלו על סמך OKלאחר חיבור השעון והטלפון, ]

 מידע מהטלפון שלך.

 

 

 שימוש בטיימר הפגישה

ניתן לקשר את טיימר הפגישה עם פגישות של טלפון מזווג, כך שהשעון יכול להציג את הזמן הנותר 

 של הפגישה המתנהלת כעת ו/או את שעת הסיום שלו

 הערה

 .Googleטיימר הפגישה מתאים ללוח השנה המובנה של מערכת ההפעלה של הטלפון ושל יומן ● 

 יום של פגישה מוזעקת באמצעות צפצוף ובצג השעון.שעת ההתחלה או הס● 

 ניתן לשלוח עד חמש פגישות מהטלפון לשעון.● 

 העברת פגישות● 

 ניתן להעביר פגישות מהטלפון לשעון.

 בזמן שהשעון מחובר לטלפון שלך, פגישות מועברות מעת לעת לשעון באופן אוטומטי.● 

 ההליך שלהלן.ביצוע מוצג בתצוגת השעון בעת  eודא שסמל ● 

 אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה. eאם ● 

 מחובר". EDIFICE. הקש על הסמל "1

 . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון להעברת פגישות טלפון לשעון.2

 הצגת פגישה● 

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

 (.D. לחץ על )2

 זה גורם לתצוגה להשתנות מהשעה הנוכחית לפגישה.● 

 ( עוברת בין המידע כמתואר להלןBלחיצה על )כל 



 

מחוג המצב מציין את הזמן שנותר עד להשלמת הפגישה המתמשכת כעת. מחוג המצב מצביע על ● 
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דקות או פחות, תצוגת השעון מציגה את הזמן  10כאשר הזמן הנותר לפגישה הנוכחית הוא ● 

 ותו לאחור ביחידות של שנייה אחת.שנותר, וסופרת א

 ביפר נשמע למשך שתי שניות כאשר מגיעים להגדרת הזמן.● 

 

 הצגת נתוני שעון עצר

רשומות( המאוחסנים בזיכרון השעון, כמו גם  200סעיף זה מסביר כיצד לשלוח זמני הקפה )עד 

 .EDIFICE Connectedנתונים אחרים לטלפון שלך לצפייה עם 

 עון עצר לטלפוןשליחת נתוני ש● 

 השתמש בהליך הבא כדי לשלוח נתונים מהשעון לטלפון.

בזמן שהשעון מחובר לטלפון שלך, זמני ההקפה המתועדים על ידי השעון מועברים מעת לעת ● 

 לטלפון באופן אוטומטי.

 ביצוע ההליך שלהלן.מוצג בתצוגת השעון בעת  eודא שסמל ● 

 ר למטה.אינו מוצג, עיין במידע בקישו eאם ● 

 מחובר". EDIFICE. הקש על הסמל "1

 . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להעביר נתונים שנמדדו על ידי השעון לטלפון.2

 לאחר השלמת העברת הנתונים, תופיע רשימה של נתוני המדידה בצג הטלפון.

 הקשה על פריט נתוני שעון עצר מציגה את פרטיו.● 

 בדיקת זמן הקפה● 

 כדי לבדוק את הנתונים ששלחת לטלפון. EDIFICE Connected-מש בהשת

 מחובר". EDIFICE. הקש על הסמל "1

 . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג את נתוני המדידה הרצויים.2

 



 הגדרת הגדרות טיימר

 ביצוע ההליך שלהלן.מוצג בתצוגת השעון בעת  eודא שסמל ● 

 עיין במידע בקישור למטה. אינו מוצג, eאם ● 

 מחובר". EDIFICE. הקש על הסמל "1

 . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרת זמן הטיימר.2

 

 הגדרת האזעקה

 ביצוע ההליך שלהלן.מוצג בתצוגת השעון בעת  eודא שסמל ● 

 אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה. eאם ● 

 מחובר". EDIFICE. הקש על הסמל "1

 . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרות זמן ההתראה.2

 

 הגדרת הגדרות זמן עולם

גורם לשינוי שעון עולמי של השעון בהתאם. ניתן להגדיר  EDIFICE Connectedציון עיר שעון עולמי עם 

 הזמן העולמית. את הגדרות השעון לביצוע החלפת שעון קיץ אוטומטית עבור עיר

 ביצוע ההליך שלהלן.מוצג בתצוגת השעון בעת  eודא שסמל ● 

 אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה. eאם ● 

 

 בחירת עיר בזמן עולם● 

 מחובר". EDIFICE. הקש על הסמל "1

 . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. הגדרת השעון העולמי תשתקף בשעון.2

 

 הערה

כדי לבחור מבין ערים בזמן עולם בנוסף לאלו המובנות  EDIFICE Connected-מש בניתן להשת● 

 .EDIFICE Connectedבשעון. ניתן לבחור בערים הנוספות רק באמצעות 

 הגדרת הגדרת שעון קיץ● 

 מחובר". EDIFICE. הקש על הסמל "1

 . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.2

 אוטומטי"● "



 השעון עובר אוטומטית בין שעון רגיל לשעון קיץ.

 "כבוי"● 

 השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

" ●ON" 

 השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

בעוד שהגדרת שעון הקיץ היא "אוטומטי", השעון יעבור בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי. ● 

קיץ באופן ידני. גם אם אתה נמצא באזור שאינו שומר על שעון אין צורך לעבור בין שעון רגיל לשעון 

 הקיץ, אתה יכול להשאיר את הגדרת שעון הקיץ של השעון כ"אוטומטי".

 

 החלפת זמן העולם וזמן הבית שלך● 

 מחובר". EDIFICE. הקש על הסמל "1

 העולם. . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להחליף את שעון הבית שלך עם שעון2

 

 כיול מחוגי השעון 

כדי  EDIFICE Connected-אם המחוגים לא מיושרים למרות שהשעון מחובר לטלפון שלך, השתמש ב

 לכוונן אותם.

 ביצוע ההליך שלהלן.מוצג בתצוגת השעון בעת  eודא שסמל ● 

 אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה. eאם ● 

 מחובר". EDIFICE. הקש על הסמל "1

 מחוגי השעוןבצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לתקן את . 2

 

 איתור הטלפון

אתה יכול להשתמש באיתור הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון המותאם כדי לעזור לך למצוא אותו. 

 הצליל נאלץ להישמע גם אם הטלפון שלך במצב רטט.

 ָחׁשּוב!

 ●Phone Finder  לא ישמיע את הצליל אלא אםEDIFICE Connected .פועל בטלפון 

 אל תשתמש בפונקציה זו באזורים שבהם צלילי שיחות טלפון מוגבלים.● 

 הצליל נשמע בעוצמה גבוהה. אל תשתמש בפונקציה זו בעת האזנה לפלט הטלפון דרך אוזניות.● 

 



 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחותCאם השעון נמצא במצב כלשהו מלבד מצב שמירת זמן, החזק את )

 כדי להיכנס למצב שמירת זמן

 ( לחוץ למשך חמש שניות לפחות.D. החזק את )2

 הטלפון ישמיע צליל כאשר הוא יוצר חיבור עם השעון.

 יידרשו מספר שניות עד שיישמע צליל הטלפון.● 

 

 

 . לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.3

השניות הראשונות  30פון רק במהלך ניתן ללחוץ על כל כפתור שעון כדי להפסיק את צליל הטל● 

 לאחר שהוא מתחיל להישמע

 

 הגדרת הגדרות שעון

כדי לציין את המרווח לרכישת הפגישות האחרונות  EDIFICE Connected-אתה יכול להשתמש ב

 מהטלפון שלך, כדי להפעיל או לבטל את צליל פעולת השעון, וכדי להגדיר הגדרות אחרות.

 ביצוע ההליך שלהלן.ת השעון בעת מוצג בתצוג eודא שסמל ● 

 אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה. eאם ● 

 מחובר". EDIFICE. הקש על הסמל "1

 . בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון2

 

 שינוי הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית

 יצוע ההליך שלהלן.במוצג בתצוגת השעון בעת  eודא שסמל ● 

 אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה eאם ● 

 מחובר". EDIFICE. הקש על הסמל "1

 . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית שלך.2

 

 חיבור

 חיבור עם טלפון

 השעון שלך יכול להתחבר לטלפון שמותאם אליו.



 שויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, עיין במידע שלהלן והתאם אותם.אם השעון אינו מ● 

 התחברות עם טלפון● 

 לא מופיע בתצוגת השעון למרות שהוא מותאם לטלפון שלך, החזק את העכבר eאם 

(D.למשך שתי שניות לפחות כדי להתחבר לטלפון שלך ) 

 לאחר חיבור השעון והטלפון, החיבור נשמר.● 

 

 ָחׁשּוב!

אינו פועל בטלפון שלך. במסך הבית  EDIFICE Connected-יש לך בעיות ביצירת חיבור, ייתכן ש אם●  

מחובר". לאחר הפעלת האפליקציה, החזק את לחצן השעון  EDIFICEשל הטלפון, הקש על הסמל "

(D.לחוץ למשך שתי שניות לפחות ) 

 

 ביטול ההתאמה

 וגם פעולות שעון. EDIFICE Connectedביטול ההתאמה בין השעון לטלפון דורש גם 

 EDIFICE Connected-מחיקת מידע זיווג מ● 

 מחובר". EDIFICE. הקש על הסמל "1

 . בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבטל את ההתאמה.2

 מחיקת מידע זיווג מהשעון● 

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמן.C. החזק את )1

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות.Bזק את ). הח2

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

 

 פעמים. 3 (C. לחץ על )3

 זה גורם לשניות להבהב.

 



 [ מפסיק להבהב.CLR( לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר אותו כאשר ]A. החזק את )4

 השעון.פעולה זו מוחקת את פרטי ההתאמה מ

 

 ( כדי לחזור למצב שמירת זמן.B. לחץ על )5

 

 אייפון בלבד● 

 מחיקת פרטי ההתאמה של הטלפון

 לפרטים על נהלי הגדרה, עיין בתיעוד הטלפון שלך.

 בטל את רישום המכשיר של השעון. n "Bluetooth" n"הגדרות" 

 אם תרכוש טלפון אחר

 ר חיבור בלוטות' לטלפון בפעם הראשונה.עליך לבצע את פעולת הצימוד בכל פעם שתרצה ליצו

 

ר  סטֹופֶּ

 1/10שנייה בשעה הראשונה, וביחידות של  1/1000שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של 

 שעות. 24שנייה לאחר מכן עד 

 בנוסף למדידות הזמן הרגילות שחלף, שעון העצר מאפשר גם למדוד את זמני ההקפה.

 הערה

 200יאי זמן הקפה בזיכרון השעון. ביצוע פעולת זמן מפוצל בזמן שיש כבר ש 200ניתן לאחסן עד ● 

 רשומות בזיכרון יגרום למחיקה אוטומטית של הרשומה הישנה ביותר כדי לפנות מקום לחדשה.

 כדי להציג נתוני מדידה קודמים. EDIFICE Connected-אתה יכול להשתמש ב● 

 

 מדידת זמן שחלף

 . היכנס למצב שעון עצר.1

 . השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.2

 



שניות עבור השעה הראשונה של הפעלת המדידה. לאחר  1/1000הזמן שחלף מוצג ביחידות של ● 

 שנייה. 1/10השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של 

 

 ( כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.B. לחץ על )3

 

 מדידת זמני הקפה

 ס למצב שעון עצר.. היכנ1

 . השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.2

 

 ( גורמת להצגת הזמן שחלף של הקטע )זמן ההקפה( במשך שמונה שניות.Bכל לחיצה על )● 

שניות עבור השעה הראשונה של הפעלת המדידה. לאחר  1/1000הזמן שחלף מוצג ביחידות של ● 

 שנייה. 1/10חידות של השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג בי

 

 ( כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.B. לחץ על )3

 דוגמה: הקלטת זמן הקפה של מירוץ

מראה כיצד ניתן לראות את זמני חלק זה מסביר כיצד לרשום זמני הקפה בזמן צפייה במירוץ. זה גם 

 לאחר סיום המירוץ. EDIFICE Connectedההקפה עם 

 במהלך מירוץ

 מדידת זמני הקפה.

 . היכנס למצב שעון עצר.1

 . השתמש בפעולות שלהלן כדי לבצע פעולת טיימר2



 

 ( בסוף כל סיבוב תקליט אותם בזיכרון השעון.Bלחיצה על )

שניות במהלך השעה הראשונה של סשן מדידת זמן  1/1000זמני ההקפה נרשמים ביחידות של ● 

 שנייה. 1/10ידות של שחלף. לאחר שעה אחת, הזמנים נרשמים ביח

 ( כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.B. לחץ על )3

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.C. החזק את )4

 אחרי מירוץ

 .EDIFICE Connectedלאחר סיום המירוץ, תוכל לראות את זמני ההקפה הנמדדים באמצעות 

 

 זמני הקפה

זמן הקפה הוא הזמן שחלף במהלך הקפה או קטע ספציפי. זמני ההקפה מתועדים באופן פנימי על 

 שחלף בהקפה הנוכחית.ידי השעון. השעון מציג את הזמן 

 

 טיימרָׁשעֹון 

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

 הצפצוף לא יישמע אם מתח הסוללה חלש.● 

 

 הגדרת זמן ההתחלה של הספירה לאחור

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

 . היכנס למצב טיימר.1

חות. שחרר את הכפתור כאשר ספרות השעה מתחילות ( לחוץ למשך שתי שניות לפB. החזק את )2

 להבהב.



 

 ( כדי לשנות את הגדרת שעות הטיימר.D)-( וA)-. השתמש ב3

 (.C. לחץ על )4

 זה גורם לספרות הדקות להבהב.

 

 ( כדי לשנות את הגדרת דקות הטיימר.D)-( וA)-. השתמש ב5

 (.C. לחץ על )6

 זה גורם לספרות השניות להבהב

 

 ( כדי לשנות את הגדרת שניות הטיימר.D)-( וA)-. השתמש ב7

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרות.B. לחץ על )8

 

 שימוש בטיימר

 . היכנס למצב טיימר.1

 . השתמש בפעולות שלהלן כדי לבצע פעולת טיימר2

 

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

 (.Bשהית לשעת ההתחלה, לחץ על )כדי לאפס ספירה לאחור מו● 

 . לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.3



 אזעקות ואות זמן לפי שעה

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

 שעה בשעה.לשעון לצפצף כל 

 הצפצוף לא יישמע אם מתח הסוללה חלש.● 

 

 הגדרת הגדרות אזעקה

 . היכנס למצב אזעקה1

[( עד שיוצג מספר האזעקה שברצונך AL5[ עד ]AL1( כדי לגלול בין מספרי האזעקה )]D. לחץ על )2

 להגדיר

 

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

 להבהב.

 

 ( כדי לשנות את הגדרת השעה.D)-( וA)-. השתמש ב4

 אחה"צ[ מציין P] שעות, 12אם אתה משתמש בשעון זמן של ● 

 

 (.C. לחץ על )5

 זה גורם לספרות הדקות להבהב.

 

 נות את הגדרת הדקות.( כדי לשD)-( וA)-. השתמש ב6

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרות.B. לחץ על )7



 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.C. החזק את )8

 כדי להפסיק את האזעקה● 

כדי להפסיק את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע כאשר מגיעה שעת התראה, לחץ על כפתור 

 כלשהו.

 

 אות שעה עגולההגדרת 

 . היכנס למצב אזעקה1

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

 

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

[ ●SIG.אות זמן שעה( מוצג בתצוגה כאשר אות הזמן השעה מופעל( ] 

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.C. החזק את )4

 

 שעה עגולהכיבוי אזעקה או אות 

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

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

 

 הערה

 מחוונים מוצגים כאשר כל אחת מההתראות או אות הזמן השעה מופעלים.● 

 המחוונים הרלוונטיים אינם מוצגים כאשר כל האזעקות כבויות ו/או אות הזמן השעה כבוי.● 

 . היכנס למצב אזעקה.1

[( SIG[( ובמסכי אות הזמן השעה )]AL5[ עד ]AL1( כדי לגלול בין מספרי האזעקה )]D)-. השתמש ב2

 עד שתוצג זה שאת ההגדרה שלו ברצונך לשנות.

 

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



 לכבוי. ON( עוברת בין Bכל לחיצה על )● 

[ )אזעקה( להיעלם מהתצוגה, בעוד שביטול אות הזמן השעה גורם ALMכיבוי כל האזעקות יגרום ל]● 

 [ )אות זמן שעה( להיעלם מהתצוגה.SIGל]

 

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמןC. החזק את )4

 

 זמן עולמי

)זמן  UTC-ערים ברחבי העולם, ו 38-אחת מ שעון עולמי מאפשר לך לחפש את השעה הנוכחית בכל

 אוניברסלי מתואם(.

 

 שעון עולם בדוק

 . היכנסו למצב זמן עולם.1

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

 (.Bכדי להציג את שם העיר בזמן עולמי במצב זמן עולמי, לחץ על )● 

 

 כיוון זמן עולמי

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

 תוכל גם להגדיר הגדרת שעון קיץ.

 הערה

[. במקרים AUTOהגדרת ברירת המחדל הראשונית של שעון הקיץ של היצרן עבור כל הערים היא ]● 

 [ מאפשרת לך להשתמש בשעון מבלי לעבור בין שעון קיץ לשעון רגיל.AUTOרבים, ההגדרה ]

 . היכנסו למצב זמן עולם.1

 ( כדי להציג את העיר הרצויה.D)-. השתמש ב2

 



( לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את Bהקיץ, החזק את ) . כדי לשנות את הגדרת שעון3

 [ מתחיל להבהב.AUTOהלחצן כאשר ]

 

 ( כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.D)-. השתמש ב4

 ( עוברת בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.Dכל לחיצה על )

 ]אוטומטי[● 

 השעון עובר אוטומטית בין שעון רגיל לשעון קיץ.

 ]כבוי[● 

 תמיד מציין זמן סטנדרטי. השעון

 ]מופעל[● 

 השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרותB. לחץ על )5

 

 הערה

 [ נבחר כעיר, לא תוכל לשנות או לבדוק את הגדרת שעון הקיץ.UTCכאשר ]● 

מחובר ולאחר מכן תחליף לעיר אחרת עם פעולת שעון,  EDIFICEאם תבחר עיר בזמן עולמי עם ● 

 יימחק מהשעון. EDIFICE Connectedהמידע של 

 

 החלפת זמן הבית וזמן העולם

( לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי להחליף את זמן עיר הבית שלך Aבמצב שעון עולמי, החזק את )

 בשעון עולמי.

 

 כיול מחוגי השעון

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

 .כייל את מחוגי השעוןבתצוגה הדיגיטלית. אם זה קורה, 



 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

 תחיל להבהב.[ מ00( לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר ]B. החזק את )2

 

 [00( כדי ליישר אותו עם ]D)-( וA)-[, השתמש ב00. אם מחוג המצב אינו מיושר עם ]3

 (.C. לחץ על )4

 זה מאפשר התאמה של מחוגי השעות והדקות.

 

 ( כדי ליישר אותם.D)-( וA)-, השתמש ב12. אם מחוג השעות ומחוג הדקות אינם בשעה 5

 .( כדי לצאת ממסך ההגדרותB. לחץ על )6

 הגדרות אחרות

 סעיף זה מסביר הגדרות שעון אחרות שתוכל להגדיר.

 

 שינוי פורמט תצוגת התאריך

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

 

 ( שש פעמים.C. לחץ על )3

 ך לבחירת פורמט תצוגת התאריך.זה מציג מס



 

 : יוםDD : חודשM( כדי לבחור תבנית תצוגת תאריך. D)-. השתמש ב4

 

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרות.B. לחץ על )5

 

 היום בשבועשינוי תצוגת 

 אתה יכול לבחור כל אחת משש השפות לתצוגת היום בשבוע במצב שמירת זמן.

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 יע בתצוגה.שנבחרה כעת מופ

 

 פעמים. 10 (C. לחץ על )3

 זה גורם להגדרת השפה להבהב.

 

 ( כדי לבחור שפה. ]אנגלית[: אנגליתD)-. השתמש ב4

[ESP[ ספרדית :]FRA[ צרפתית :]DEU[ גרמנית :]ITA[ איטלקית :]PyCרוסית :] 

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרותB. לחץ על )5

 

 הפעלה או השבתה של צליל הודעת טיימר הפגישה

 השתמש בהליך שלהלן כדי להפעיל או להשבית את צליל ההתראה של טיימר הפגישה.

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



 

 פעמים. 11 (C. לחץ על )3

 [ להבהב בתצוגה.OFF[ או ]BEEP]-זה גורם ל

 

 [: ביפ מופעל.BEEP] .[OFF[ או ]BEEP]-( כדי לבחור בD)-. השתמש ב4

[OFFצפצוף מושבת :] 

 

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרות.B. לחץ על )5

 הפעלת צליל פעולת הלחצן

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

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

 

 פעמים. 12 (C. לחץ על )3

 הב בתצוגה.[ להבMUTEאו ]♪[ KEY]-זה גורם ל

 

[: צליל MUTEצליל הפעולה מופעל. ]♪[: KEY] .[MUTEאו ]♪[ KEY( כדי לבחור ]D)-. השתמש ב4

 הפעולה מושתק.

 

 ( כדי לצאת ממסך ההגדרות.B. לחץ על )5



 איפוס הגדרות השעון

 סעיף זה מסביר כיצד להחזיר את הגדרות השעון למטה לברירות המחדל הראשוניות של היצרן.

 הגדרות שעון● 

 שעון עצר● 

 טיימר● 

 אזעקה● 

 

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

 

 ( שלוש פעמים.C. לחץ על )3

 זה גורם לשניות להבהב.

 

 [ מפסיק להבהב.RESET( לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר ]A. החזק את )4

 

 

 מעבר לאזור זמן אחר

כאשר אתה נכנס לאזור זמן אחר, השעון יתאים את הגדרת הזמן שלו למיקום הנוכחי שלך בהתאם 

 לאזור הזמן של הטלפון שלך. כשתגיע ליעד שלך, השבת את השעון מצב מטוס.

 . כשתגיע ליעד, צור קשר בין השעון לטלפון שלך.1

מצב המטוס של השעון, הוא יתאים את הגדרת הזמן שלו לשעה במיקומך לאחר שתשבית את 

 הנוכחי.


