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 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.

 תעזור לך להשיג ערכים מדויקים יותר. Life Logהגדרת הגדרות הפרופיל לפני מדידת נתוני ● 

 

 יצירת הפרופיל שלך

 אתה יכול להגדיר הגדרות עבור פריטי הפרופיל המפורטים למטה בשעון.

 גובה● 

 משקל● 

 מגדר● 

 תאריך לידה● 

 יחידת גובה● 

 יחידת משקל● 

 

 ָחׁשּוב!

לך, יחידת הגובה ( כעיר הבית שTOKYOכדי להגדיר את טוקיו ) G-SHOCK MOVE-אם השתמשת ב● 

תקבע כסנטימטרים )ס"מ( ויחידת המשקל תקבע כקילוגרמים )ק"ג(. לא ניתן לשנות הגדרות אלו. 

 מסך בחירת יחידת המידה לא יופיע במקרה זה.

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 [ מפסיק להבהב.SETשחרר את הלחצן כאשר ]

 

 (.Aעל ). לחץ 3



 זה מציג את מסך הגדרת יחידת יעד המרחק.

 ( חמש פעמים.D. לחץ על )4

 אתה יכול להשתמש במסך שמופיע כדי לציין את יחידת הגובה.

 ( כדי לבחור ]ס"מ[ )סנטימטרים( או רגל ואינץ'.E. לחץ על )5

 

 (.D. לחץ על )6

 במסך שיופיע תוכלו לרשום את הגובה שלכם

 

 ( כדי להזין את הגובה שלך.B)-( וE)-. השתמש ב7

אם בחרת רגל ואינץ' כיחידת הגובה, עליך לציין גם ערך אינץ'. כדי לחזור להגדרת הרגליים, לחץ ● 

 (.Dעל )

 (.D. לחץ על )8

 במסך שיופיע ניתן לציין את יחידת המשקל.

 [ )פאונד(.lb[ )קילוגרם( או ]kg( כדי לבחור ]E. לחץ על )9

 

 (.D. לחץ על )10

 סך שיופיע תוכלו לרשום את המשקל שלכםבמ

 

 ( כדי להזין את המשקל שלךB)-( וE)-. השתמש ב11

 (.D. לחץ על )12

 במסך שיופיע, תוכל להקליט את המגדר שלך.



 

 [ )נקבה(.F[ )זכר( או ]M( כדי לבחור ]E. לחץ על )13

 (.D. לחץ על )14

 במסך שיופיע תוכלו לרשום את שנת הלידה שלכם.

 

 ( כדי לציין את שנת הלידה שלך.B)-( וE)-שתמש ב. ה15

 (.D. לחץ על )16

 במסך שיופיע תוכלו לרשום את חודש הלידה שלכם.

 

 ( כדי לציין את חודש הלידה שלך.B)-( וE)-. השתמש ב17

 (.D. לחץ על )18

 במסך שיופיע תוכלו לרשום את יום הלידה שלכם.

 

 ם הולדתך.( כדי לציין את יוB)-( וE)-. השתמש ב19

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.A. לחץ על )20

 

 הערה

 לא ניתן לשנות את הגדרות הפרופיל בזמן פעולת מדידת זמן של שעון עצר מתבצעת.● 

 

 אינדיקטורים

 

A ציין אם ספירת הצעדים מוגדלת או לא.  -צעד סמן 



B .מוצג כאשר יש חיבור בלוטות' בין השעון לטלפון 

C SIG מוצג כאשר אות הזמן השעה מופעל.,  לפי שעה( )אות זמן 

D ALM )מוצג בזמן שהאזעקה מופעלת., )אזעקה 

E ]מוצג כאשר , ]הקפה אוטומטיתAuto Lap .מופעל 

F  מחוונים גרפייםA, B  ,.תפעול אזור התצוגה הגרפי מקושר לפעולות בכל מצב שעון 

G LAP ,.מוצג כאשר זמן הקפה מוצג 

H SPL  ,זמן פיצול מוצג.מוצג בזמן ש 

I [LT]  ,.מוצג כאשר אור אוטומטי מופעל 

J REC  ,.מוצג כאשר השעון במצב אחזור 

K HND  ,.מוצג כאשר מחוגי השעון מוזזים לקריאה קלה יותר 

L P ,.מופיע כאשר השעה המוצגת היא שעה. ְזַמן 

M DST ,( מוצג כאשר השעה הנוכחית היא שעון קיץDST.) 

N ]מן שספירת הצעדים מוצגת.מוצג בז, ]צעדים 

O ]מופיע כאשר מוצג ערך מרחק. ]ק"מ[, ]מייל 

P  [kcal], [kJ.מופיע כאשר מוצג ערך קלורי 

 

 החלפת סוללה● 

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

 מהקמעונאי המקורי שלך.או  CASIOבקש החלפת סוללה ממרכז שירות של  החלף את הסוללה.

 אזור תצוגה גרפי

 מחוון גרפי מצב שמירת זמן● 

תגרום גם להופעת ערך התקדמות. עבור סוגים אחרים של תצוגה, הוא משתנה  Life Logהצגת נתוני 

 עם ספירת השניות של הזמן הנוכחי.

 מצב שעון עצר

כל הקפה במונחים של מציג את ההתקדמות של  Aבעוד הקפה אוטומטית מופעלת, מחוון גרפי 

 מרחק.

 מציג את השניות של הזמן שחלף שנמדד על ידי שעון העצר. Aמושבת, מחוון גרפי  Auto Lapבעוד 

 מצב טיימר

 מציג את אחוז הספירה לאחור שנותר. Aהמחוון הגרפי 



 זמן כפול

 מסונכרן עם שניות הזמן הכפול. Aהמחוון הגרפי 

 Bמחוון גרפי ● 

 שעון עצר, זמן כפולמצב שמירת זמן, מצב 

 מציין אחת מחמש רמות עצימות האימון.

 מצב אזעקה

 המתאים למספר האזעקה. B( תציג את הקטע של המחוון הגרפי 5עד  1הפעלת אזעקה )

 מצב טיימר

שמתאים למספר של זה הפועל  Bבזמן שהטיימר הניתן לתכנות מופעל, הקטע של המחוון הגרפי 

 ם האחרים יוצגו מבלי להבהב.כעת יהבהב. הקטעים של הטיימרי

 

 ניווט בין מצבים

 ( עוברת בין מצבי השעון.Dכל לחיצה על )

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות.Dכדי להיכנס למצב שמירת זמן מכל מצב אחר, החזק את )● 

 



 סקירת מצב

 מצב שמירת זמן● 

 במצב זה, השעון שלך מציג את הזרם

 יום.יום בשבוע, שעה, דקה, שנייה, חודש ו

 ( כדי להציג את פריטי יומן החיים למטה.C)-אתה יכול גם להשתמש ב

 מרחק● 

 קלוריות● 

 ספירת צעדים● 

 

 התחברות עם טלפון מותאם כדי להתאים

 זמן השעון

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות.Eהחזק את )

l Phone Finder 

 מחפש טלפון משויך

 ( לחוץ למשך חמש שניות לפחות.Eהחזק את )

 צב שעון עצרמ● 

 השתמש במצב זה כדי למדוד את הזמן שחלף.

 

 . דקות שעון עצר1



 . שניות של שעון עצר2

 שניה 1/100. שעון עצר: 3

 מרחק נמדד .4

 

 מצב אחזור● 

 אתה יכול להשתמש במצב זה כדי להציג את שיאי זמן הפיצול וההקפה.

 

 . חודש מדידה, יום1

 . שעת תחילת המדידה2

 . מרחק כולל3

 . זמן כולל4

 

 מצב טיימר● 

 השתמש במצב זה לספירה לאחור מזמן התחלה רצוי.

 

 . זמן הטיימר שנותר1

 . טיימר דקות, שניות2

 . מספר טיימר3

 

 מצב זמן כפול● 

 זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר זמן אחר מלבד המיקום הנוכחי שלך.

 



 . זמן נוכחי שניות1

 . זמן מיקום נוכחי2

 . זמן כפול3

 

 מצב אזעקה● 

 השעון יצפצף כשתגיע לזמן התראה.

 

 . שעה/דקה אזעקה1

 . מצב אות אזעקה או זמן שעה )מופעל/כבוי(2

 . מספר אזעקה3

 

 הסתת מחוגי השעון 

 מהדרך לצפייה קלה של מידע התצוגה.הסתת מחוגי השעון 

 (.D(, לחץ על )B. תוך כדי לחיצה ממושכת על )1

 פשר צפייה קלה במידע התצוגה.כדי לא המחוגיםזה יעביר את ● 

 

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

 ( כדי לעבור למצב אחר.D( שוב, או לחץ על )Dלוחץ על )

 

 צפייה בחושך

 ניתן להאיר את פני השעון לצפייה בחושך.

 להארת הפנים באופן ידני● 

 הפעיל את התאורה.( כדי לBלחץ על )

 אם התאורה מופעלת, היא תכבה אוטומטית אם אחת מההתראות למטה תתחיל להישמע.● 

ー אזעקות 



ー אזעקת טיימר 

ー הודעת הקפה אוטומטית 

 

 כדי להאיר את הפנים כאשר אור אוטומטי מופעל● 

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

 מעלות או יותר. 40

 

 הגדרת הגדרת האור האוטומטי● 

( למשך שתי שניות לפחות במצב שמירת זמן מחליפה את האור האוטומטי בין Bלחיצה ממושכת על )

 מופעל לבלתי זמין.

[ ●LT.מוצג כאשר אור אוטומטי מופעל ] 

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

 מושבת באופן אוטומטי.

 

 ציון משך ההארה● 

 שניות או שלוש שניות כמשך ההארה. 1.5אתה יכול לבחור 

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 [ מפסיק להבהב.SETשחרר את הלחצן כאשר ]

 

 [.LT] ( תשע פעמים כדי להציג אתD. לחץ על )3

 ( כדי לבחור משך תאורה.E. לחץ על )4

 שניות 1.5[ : תאורה של 1]



 שניות 3[: תאורה של 3]

 

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

 

 שימוש בפעולות שעון כדי לכוונן את הגדרת הזמן

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

 להתאים את הגדרות התאריך והשעה.

 הגדרת השעה/תאריך● 

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 [ מפסיק להבהב.SETשחרר את הלחצן כאשר ]

 

 ( כדי להציג את ההגדרה שברצונך לשנות.D)-. השתמש ב3

 רצף המוצג להלן.( עוברת בין ההגדרות בDכל לחיצה על )● 

 



 . הגדר את הגדרות התאריך והשעה.4

מתווסף לדקות כאשר ספירת  1. 00-( תאפס אותן לEבזמן שהשניות מהבהבות, לחיצה על )● 

 שניות. 59-ל 30השניות הנוכחית היא בין 

 (.B)-( וE)-כדי להגדיר הגדרות שאינן השניות, השתמש ב● 

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

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

 שעות 24-שעות ל 12מעבר בין שמירת זמן של ● 

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

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 [ מפסיק להבהב.SETן כאשר ]שחרר את הלחצ

 

 [ מהבהב בתצוגה.24H[ או ]12H]-( שלוש פעמים כך שD. לחץ על )3

 

 שעות(. 24[ )שמיעת זמן של 24Hשעות( או ] 12[ )צמירת זמן של 12H]-( כדי לבחור בE. לחץ על )4

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

 

 הערה

 .p.m[ יוצג עבור Pשעות, ] 12בזמן שנבחר שמירת זמן של ● 

 

 שימוש בשעון במתקן רפואי או במטוס

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

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

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

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 [ מפסיק להבהב.SETשחרר את הלחצן כאשר ]



 ( שמונה פעמים.D. לחץ על )3

 זה מציג את סמל מצב טיסה.

 

 מצב מטוס.( כדי לשנות את הגדרת E. לחץ על )4

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

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

 

 עם טלפון נייד Mobile Link-שימוש ב

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

 השעון.לשנות את ההגדרות האחרות של 

 הערה

 פועל בטלפון. G-SHOCK MOVEפונקציה זו זמינה רק כאשר ● 

 סעיף זה מתאר את פעולות השעון והטלפון.● 

 

 התכונן

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

 להתאים את השעון לטלפון.

 ●A .התקן את האפליקציה בטלפון שלך 

" והתקן אותה CASIO "G-SHOCK MOVE, חפש את אפליקציית App Store-או ב Google Play-ב

 בטלפון שלך.

 ●B  הגדר הגדרותBluetooth. 

 של הטלפון. Bluetooth-הפעל את ה

 ●C .התאם את השעון לטלפון 

 

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

 ".G-SHOCK MOVE. הקש על הסמל "1

 . עקוב אחר ההוראות בתצוגה כדי להתקדם למסך ההגדרה הראשוני.2

 זה יציג הודעה שאומרת לך להתחבר לשעון.

 אם הטלפון שלך כבר משויך לשעון אחר● 



A ."בשורת התפריטים, הקש על "עוד 

B ."הקש על "צפה 

C ."הקש על "ניהול 

D הוספת שעון חדש.בצע את הפעולה המוצגת על המסך כדי להתכונן ל 

 

 . היכנסו למצב שמירת זמן.3

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות.E. החזק את )4

 . הזיזו את הטלפון לשיוך קרוב לשעון )בתוך מטר אחד מהשעון(.5

 . כאשר מופיע השעון שאליו ברצונך להתאים, עקוב אחר ההוראות בתצוגה כדי להתאים אתו.6

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

של הליך זה. בצע שוב את הליך  3אם הצימוד נכשל מסיבה כלשהי, השעון יחזור למצב בשלב ● 

 הזיווג מההתחלה.

 

 

 הצגת נתוני יומן חיים

כדי להציג את המידע שלהלן, שהוא חלק מנתוני ההקפה  G-SHOCK MOVE-ניתן להשתמש ב

 ן העצר של השעון.הנמדדים על ידי מצב שעו

 זמן הקפה/פיצול● 

 קצב הקפה/פיצול ממוצע● 

 מרחק של כל הקפה/פיצול● 

 סך קלוריות שנשרפות מפעילות בודדת● 

 

 בדוק את החיבור

 ביצוע הפעולהמוצג על תצוגת השעון בעת  eודא שסמל ● 

 התחברות עם טלפון lאינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה.  eההליך להלן. אם 

 



 ".G-SHOCK MOVE. הקש על הסמל "1

 . בשורת התפריטים, הקש על "פעילות".2

 . הקש על "היסטוריה".3

 . בצע את הפעולה המוצגת על המסך.4

 

 הגדרת טיימרים הניתנים לתכנות

כדי להגדיר הגדרות טיימר הניתנות לתכנות וליצור קבוצה  G-SHOCK MOVE-אתה יכול להשתמש ב

 של טיימרים מרובים.

 למידע על טיימרים הניתנים לתכנות, עיין במידע בקישור למטה.● 

 

 ".G-SHOCK MOVE. הקש על הסמל "1

 . בשורת התפריטים, הקש על "עוד".2

 . הקש על "צפה".3

 . בחר את השעון המועדף עליך.4

 . בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על המסך.5

 

 בזמן עולם הגדרת הגדרות עיר

 

גורם לשינוי שעון עולמי של השעון בהתאם. ניתן להגדיר  G-SHOCK MOVEציון עיר שעון עולמי עם 

 הגדרות לביצוע החלפת שעון קיץ אוטומטית עבור עיר הזמן העולמי.

 

 בחירת עיר בזמן עולם● 

 

 ".G-SHOCK MOVE. הקש על הסמל "1

 . בשורת התפריטים, הקש על "עוד".2

 "צפה". . הקש על3

 . בחר את השעון המועדף עליך.4

 . בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על המסך.5

 



 הגדרת הגדרת שעון הקיץ● 

 

 ".G-SHOCK MOVE. הקש על הסמל "1

 . בשורת התפריטים, הקש על "עוד".2

 . הקש על "צפה".3

 . בחר את השעון המועדף עליך.4

 גדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על המסך.. בחר את הה5

 "אוטומטי"● 

 השעון עובר אוטומטית בין שעון רגיל לשעון קיץ.

 "כבוי"● 

 השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

" ●ON" 

 השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

 

 כיול מחוגי השעון 

כדי  G-SHOCK MOVE-פון שלך, השתמש באם המחוגים לא מיושרים למרות שהשעון מחובר לטל

 לכוונן אותם.

 ".G-SHOCK MOVE. הקש על הסמל "1

 . בשורת התפריטים, הקש על "עוד".2

 . הקש על "צפה".3

 . בחר את השעון המועדף עליך.4

 . בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על המסך.5

 

 הפעלת קבלת הודעה טלפונית

כדי להגדיר הגדרות כך שיתקבלו התראות טלפון )שיחות נכנסות,  G-SHOCK MOVE-תמש בהש

 דואר, אתרי רשתות חברתיות וכו'( על ידי השעון.

 ".G-SHOCK MOVE. הקש על הסמל "1

 . בשורת התפריטים, הקש על "עוד".2

 . הקש על "צפה".3

 . בחר את השעון המועדף עליך.4

 לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על המסך. בחר את ההגדרה שברצונך 5



 מאתר טלפונים

 

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

 הצליל נאלץ להישמע גם אם הטלפון שלך במצב רטט.

 

משך שתי שניות ( לחוץ לD. אם השעון נמצא במצב כלשהו מלבד מצב שמירת זמן, החזק את )1

 לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמן.

 ( לחוץ למשך חמש שניות לפחות.E. 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  30להפסיק את צליל הטלפון רק במהלך  ניתן ללחוץ על כל כפתור שעון כדי● 

 לאחר שהוא מתחיל להישמע

 

 הגדרת הגדרות שעון

כדי להגדיר את הגדרות  G-SHOCK MOVE-לאחר יצירת חיבור בין השעון לטלפון, תוכל להשתמש ב

 השעון ולצפות במידע שנרכש על ידי השעון.

 ".G-SHOCK MOVE. הקש על הסמל "1

 תפריטים, הקש על "עוד".. בשורת ה2

 . הקש על "צפה".3

 . בחר את השעון המועדף עליך.4

 . בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על המסך.5

 

 שינוי הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית

 ".G-SHOCK MOVE. הקש על הסמל "1

 . בשורת התפריטים, הקש על "עוד".2

 . הקש על "צפה".3

 . בחר את השעון המועדף עליך.4

 . בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על המסך.5



 חיבור

 חיבור עם טלפון

 השעון שלך יכול להתחבר לטלפון שמותאם אליו.

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

 לפוןהתחברות עם ט● 

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

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

 לאחר חיבור השעון והטלפון, החיבור נשמר.● 

 

 

 ביטול ההתאמה

 והן פעולות שעון. G-SHOCK MOVEביטול ההתאמה בין השעון לטלפון דורש הן 

 

 G-SHOCK MOVE-מידע זיווג מ מחיקת● 

 . אם השעון מחובר לטלפון, הפעל את מצב טיסה של השעון.1

 ".G-SHOCK MOVE. הקש על הסמל "2

 . בשורת התפריטים, הקש על "עוד".3

 . הקש על "צפה".4

 . הקש על "ניהול".5

 . הקש על השעון שברצונך לבטל את ההתאמה.6

 . בצע את הפעולה המוצגת על המסך.7

 חיקת מידע זיווג מהשעוןמ● 

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 [ מפסיק להבהב.SETשחרר את הלחצן כאשר ]

 [ מפסיק להבהב.CLR( לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר אותו כאשר ]B. החזק את )3

 פעולה זו מוחקת את פרטי ההתאמה מהשעון.



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

 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" 

 

 מדידת יומן חיים

הולך או הולך בחיי היומיום שלך, ולאחר מכן השעון עוקב אחר ספירת הצעדים שלך בזמן שאתה 

 משתמש בספירה זו כדי לחשב את המרחק שעברת ואת הקלוריות ששרפת.

 מדידת נתוני יומן חיים

תתבצע תוך כדי הליכה או עיסוק בפעילויות  Life Logאם אתה עונד את השעון בצורה נכונה, מדידת 

 היומיומיות הרגילות שלך.

 ספירת צעדים● 

ספירת הצעדים ומדידת המרחק יתחילו אוטומטית כאשר תתחיל ללכת. מחווני הצעדים פעולות 

 מראים אם ספירת הצעדים מוגדלת או לא.

 לסירוגין במרווחים של שנייה אחת: הליכה )מספר הצעדים גדל(

 שניהם מוצגים: לא הולך )ספירת הצעדים לא גדלה(

 

 

 גלילה בין מסכי יומן חיים

 ירת זמן.. היכנסו למצב שמ1

 ( כדי להציג את מסך יומן החיים.C. לחץ על )2

 



 

 פירוש גרף ההתקדמות● 

גרף ההתקדמות מציג את ההתקדמות שעשית לקראת הגעה לערכי היעד היומי של המרחק, 

 הקלוריות וספירת הצעדים שציינת. אתה יכול לראות את ההתקדמות היומית שלך עד שבעה ימים.

 תוכן הגרף מתרענן בדרך כלל בכל דקה.● 

 

 בדיקת ההתקדמות שלך ליעד הצעדים היומי שלך● 

 מציג את האחוז הנוכחי )%( מערך היעד שנקבע מראש שהושג. Aמחוון גרפי 

 צעדים 10,000דוגמה: יעד יומי של 

 



 ות יומן חייםאיפוס מדיד

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

 ( כדי להציג את פריט הגדרת יומן החיים שברצונך לאפס.C)-. השתמש ב2

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות.E)-( וC. החזק את )3

 זה מאפס את ערך המדידה. דוגמה: לאיפוס ספירת הצעדים

 

 ציון יעדים יומיים

אתה יכול להשתמש בהליך בסעיף זה כדי לציין ערכי יעד יומיים עבור המרחק, הקלוריות וספירת 

 הצעדים שלך.

 טווחי ההגדרות של כל פריט מוצגים להלן.

 ק"מ 1.0ק"מ ביחידות של  199.0מרחק: עד ● 

 ק"לק 10-קק"ל ב 60,000קלוריות: ● 

 שלבים 100צעדים ביחידות של  90,000שלבים: ● 

 

 אתה יכול לבחור את יחידות המרחק והקלוריות שבהן ברצונך להשתמש.

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 [ מפסיק להבהב.SETשחרר את הלחצן כאשר ]

 

 (.A. לחץ על )3

 יע כדי לציין את יחידת המרחק.אתה יכול להשתמש במסך שמופ

 ( כדי לבחור ]ק"מ[ )קילומטרים( או ]מייל[ )מייל(.E. לחץ על )4

 

 (.D. לחץ על )5



 אתה יכול להשתמש במסך שמופיע כדי לציין ערך מרחק יעד.

 

 ( כדי לציין ערך מרחק יעד.B)-( וE)-. השתמש ב6

 (.D. לחץ על )7

 אתה יכול להשתמש במסך שמופיע כדי לציין את יחידת הקלוריות.

 ג'אול(.-[ )קילוkJ[ )קילוקלוריות( או ]kcal( כדי לבחור ]E)-. השתמש ב8

 

 (. תוכל להשתמש במסך שמופיע כדי לציין ערך קלורי יעד יומי.D. לחץ על )9

 

 ( כדי לציין ערך קלורי יעד .B)-( וE)-. השתמש ב10

 .(D. לחץ על )11

 אתה יכול להשתמש במסך שמופיע כדי לציין ערך ספירת צעדים יומי.

 

 ( כדי לציין ערך ספירת צעדים יומי.B)-( וE)-. השתמש ב12

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.A. לחץ על )13

 

 גורמים לספירת צעדים שגויה

 כונה לבלתי אפשרית.כל אחד מהתנאים שלהלן עלול להפוך את הספירה הנ

 הליכה עם נעלי בית, סנדלים או הנעלה אחרת המעודדת הליכה מדשדשת● 

 הליכה על אריחים, שטיחים, שלג או משטח אחר הגורם להליכה מדשדשת● 



 הליכה לא סדירה )במקום צפוף, בקו שבו ההליכה נעצרת ומתחילה במרווחים קצרים וכו'(● 

 הליכה איטית במיוחד או ריצה מהירה במיוחד● 

 דחיפת עגלת קניות או עגלת תינוק● 

 במקום שבו יש הרבה רטט, או רכיבה על אופניים או ברכב● 

 תנועה תכופה של היד או הזרוע )מחיאות כפיים, תנועת מניפה וכו'(● 

אחרת שבה תנועות היד הליכה תוך החזקת ידיים, הליכה עם מקל או מקל, או עיסוק בכל תנועה ● 

 והרגליים אינן מתואמות זו לזו

 פעילויות יומיומיות רגילות שאינן הולכות )ניקיון וכו'(● 

 ענידת השעון על היד הדומיננטית שלך● 

 שניות או פחות 20הליכה של ● 

 צפה בתנועת היד )על ידי פונקציית העברת היד וכו'(● 

 ביצוע פעולת שעון● 

 

ר  סטֹופֶּ

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

 שעות. 24אחת לאחר מכן עד 

 בנוסף למדידות זמן רגילות שחלף, שעון העצר מאפשר לך גם לבצע קריאת זמן פיצול וזמן הקפה.

 ניתן גם למדוד מרחק וקצב.

 

 הערה

 [ יהבהב בתצוגה.F]-יפסק אוטומטית ושעות, היא ת 36אם פעולת מדידה נמשכת במשך ● 

בכל פעם שאתה מקליט זמן הקפה או פיצול, השעון יוצר שיא. הרשומה כוללת את המידע הבא: ● 

תאריך ושעה של תחילת מדידה, השעה והקצב של כל סיבוב או פיצול, והמרחק הכולל וסך הקלוריות 

 שנשרפו.

זיכרון השעון. ביצוע פעולת הקפה או זמן מפוצל שיאי זמן פיצול וזמן הקפה ב 45ניתן לאחסן עד ● 

רשומות בזיכרון יגרום למחיקה אוטומטית של הרשומה הישנה ביותר כדי לפנות  45בזמן שיש כבר 

 מקום לחדשה.

 ניתן להשתמש במצב החזרה כדי להציג את נתוני המדידה העדכניים ביותר.● 

 כדי להציג נתוני מדידה קודמים. G-SHOCK MOVE-ניתן להשתמש ב● 

אם השעון מחובר לטלפון שלך, סיום פעולת מדידה וביצוע איפוס יגרום לכך שנתוני היומן הנמדדים ● 

 .G-SHOCK MOVEיישלחו אוטומטית אל 



 לא תוכל להתחיל את פעולת המדידה הבאה עד להשלמת ההעברה.

כדי לרענן או לשלוח את כל ההגדרות בזמן פעולת  G-SHOCK MOVEלא ניתן להשתמש בפעולות ● 

 מדידת מצב שעון עצר מתבצעת.

 

 זמני פיצול וזמני הקפה

 זמן פיצול● 

 זמן מפוצל הוא הזמן שחלף מההתחלה, ועד כל נקודה במהלך האירוע.

 

 זמן הקפה● 

 ספציפית מסביב למסלול וכו'.זמן הקפה מציג את הזמן שחלף במהלך הקפה 

 

 מדידת זמן שחלף

 . היכנס למצב שעון עצר.1

 . השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.2

 

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.Aל ). לחץ ע3

 

 מדידת זמן מפוצל

 . היכנס למצב שעון עצר.1

 [.SPL( כדי להציג את ]A. לחץ על )2

 

 . השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.3

( תציג את הזמן שחלף מתחילת המירוץ ועד לנקודה שבה לחצתם על הכפתור Aעל ) כל לחיצה● 

 )זמן 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.A. לחץ על )4

 

 מדידת זמני הקפה

 . היכנס למצב שעון עצר.1



 [.LAP( כדי להציג את ]A. לחץ על )2

 

 כדי למדוד את הזמן שחלף. . השתמש בפעולות שלהלן3

 ( מציגה את הזמן שחלף של הקטע הנוכחי )זמן ההקפה(.Aכל לחיצה על )● 

 

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.A. לחץ על )4

 

 החלפת המרחק והקצב הנמדדים

 ( מחליפה את התצוגה בין המרחק הנמדד לקצב.Cלחיצה על )

 

 Auto Lap Notification-שימוש ב

 

עם הקפה אוטומטית, אתה יכול לציין מרחק הקפה יעד ולאחר מכן למדוד זמני הקפה וזמני פיצול. 

 צליל נשמע ומחוון תצוגה מאפשרים לך לדעת מתי המרחק שנקבע מראש.

 

 



 ציון מרחק ההקפה האוטומטי

 . היכנס למצב שעון עצר.1

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

 ( כדי לציין את ערך המרחק.E)-. השתמש ב3

-ק"מ. אתה יכול לבחור הגדרה מ 0.5( משנה את הגדרת המרחק ביחידות של Eכל לחיצה על )● 

OFF  10עד ( ק"מ. לחיצה עלE בזמן שההגדרה היא )ק"מ תגרום להגדרה לחזור למצב  10OFF. 

 

 [ במצב שעון עצר.AUTO LAPציון ערך מרחק יגרום להצגת ]● 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.A. לחץ על )4

 

 Auto Lapתזמון עם 

 וארות בסעיפים להלן.אתה יכול לבצע את אותן פעולות זמן שחלף כמו אלו המת

 [ להבהב בתצוגה.AUTO LAP]-הפעלת פעולת זמן שחלף תגרום ל

 בכל פעם שתגיע למרחק שצוין, האירועים הבאים יתרחשו.

 זמני ההקפה והפיצול יימדדו אוטומטית.● 

 תושמע אזעקה.● 

 מסך אישור יוצג למשך כשמונה שניות.● 

 ( למרחק שהגדרת להקפה.מציג את ההתקדמות שלך )% Aבנוסף, מחוון גרפי 

 



 בדיקת נתוני יומן הדרכה

 צפייה ברשומות נתונים

 ה יכול להשתמש בפעולה למטה כדי להציג זמני פיצול וזמני הקפה.את

 . היכנסו למצב אחזור.1

 יחד עם הזמן הכולל, השעון גם יכול להציג את המרחק הכולל, הקצב הממוצע או סך הקלוריות.

 (.Cניתן לנווט בין מסכי תצוגה על ידי לחיצה על )● 

 

 (.E. לחץ על )2

 ון העדכניים ביותר.זה מציג פרטים על נתוני האימ

 (.Cניתן לנווט בין מסכי תצוגה על ידי לחיצה על )● 

 

 ( כדי לעבור בין תצוגת ערכי המדידה בין זמן ההקפה לזמן הפיצול.Aלחץ על )

 

 ( כדי לנווט בין מספרי מדידה.E. לחץ על )3

 [ למספר המדידה הבא.L01]-( עוברת מEכל לחיצה על )● 



 

 ( בזמן שהרשומה הסופית מוצגת תציג את מסך הזמן הכולל.Eלחיצה על )● 

 

 טיימרָׁשעֹון 

הטיימר סופר לאחור מזמן התחלה שצוין על ידך. השעון מצפצף כל שנייה בחמש השניות האחרונות 

 של הספירה לאחור.

 הצפצוף לא יישמע אם הסוללה מתחזקת● 

 

 הגדרת זמן התחלת הטיימר

 דקות. 60ניתן להגדיר את זמן ההתחלה ביחידות של שנייה אחת עד 

 . היכנס למצב טיימר.1

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

 ( כדי לציין את מספר חזרות הטיימר.B)-( וE)-. השתמש ב3

 

 (.D. לחץ על )4

 [.1( כדי להציג את ]B)-( וE)-. השתמש ב5

 (.D. לחץ על )6

 זה גורם לספרות הדקות להבהב.



 ( כדי לשנות את הגדרת הדקות.B)-( וE)-. השתמש ב7

 

 (.D. לחץ על )8

 שניות להבהב.זה גורם לספרות ה

 ( כדי לשנות את הגדרת השניות.B)-( וE)-. השתמש ב9

 

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.A. לחץ על )10

 

 שימוש בטיימר

 . היכנס למצב טיימר.1

 . פעולה טיפוסית מוצגת להלן.2

 

 השעון מצפצף כל שנייה במשך חמש השניות האחרונות של הספירה לאחור.● 

( כדי להשהות אותה ולאחר מכן לחץ Eכדי לעצור פעולת ספירה לאחור מתמשכת, תחילה לחץ על )● 

 (. זה יאפס את הטיימר לשעת ההתחלה שלו.Aעל )

 

 מדידת זמן שחלף עם הפעלה אוטומטית

אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי שספירת טיימר תתחיל אוטומטית לאחר ספירה מוקדמת של 

 חמש שניות.

 . היכנס למצב טיימר.1

 ( כדי לבחור התחלה אוטומטית.A. לחץ על )2



 

 . פעולה טיפוסית מוצגת להלן.3

 

מכן לחץ ( כדי להשהות אותה ולאחר Eכדי לעצור פעולת ספירה לאחור מתמשכת, תחילה לחץ על )● 

 (. זה יאפס את הטיימר לשעת ההתחלה שלו.Aעל )

 שימוש בטיימר המרווחים

 סקירה כללית

אתה יכול להגדיר הגדרות עבור טיימרים מרובים כך שהם יבצעו ספירות שונות לאחור אחד אחרי 

השני כדי ליצור טיימר מרווחים. אתה יכול להשתמש בטיימר אינטרוולים כדי לשלוט כמה זמן אתה 

 מבלה בשכיבות שמיכה, כפיפות בטן או תרגילים אחרים המרכיבים אימון כושר.

 10לחזור על  Dעד  Aלהגדיר טיימר מרווחים כפי שמוצג להלן ולגרום למרווחים לדוגמה, אתה יכול 

 פעמים.

 הגדרות טיימר

 שניות 30: 1מרווח ● 

 שניות 20: 2מרווח ● 

 שניות 30: 3מרווח ● 

 שניות 25: 4מרווח ● 

 10סטים: ● 

 אימון אינטרוולים

 שניות 25מנוחה:  Dניות ש 30סקוואט:  Cשניות  20מנוחה:  B, שניות A 30שכיבות סמיכה: 

 

 טיימר מרווחים הגדרת הגדרות



 

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

 לפני ביצוע פעולה זו.

 . היכנס למצב טיימר.1

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

 

 ( כדי לציין את מספר חזרות הטיימר.B)-( וE)-. השתמש ב3

 (.D. לחץ על )4

 ( כדי לציין את מיקום הטיימר ברצף.B)-( וE)-. השתמש ב5

 [.1כדי לציין את המיקום הראשון, הגדר את ]● 

 

 (.D. לחץ על )6

 להבהב. 1זה גורם לספרות הדקות של טיימר 

 ( כדי לשנות את הגדרת הדקות.B)-( וE)-. השתמש ב7

 

 (.D. לחץ על )8

 להבהב. 1זה גורם לספרות השניות של טיימר 

 ( כדי לשנות את הגדרת השניות.B)-( וE)-שתמש ב. ה9

 

 ( פעמיים.D. לחץ על )10

 .5זה חוזר למסך בשלב 



פעמים רבות ככל הנדרש כדי להגדיר את ההגדרות של טיימרים  10עד  5. חזור על שלבים 11

 אחרים.

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.A. לחץ על )12

 

 שימוש בטיימר מרווח למדידת זמן חלוף

 . היכנס למצב טיימר.1

 ( כדי להתחיל את ספירת הטיימר לאחור.E. לחץ על )2

 

השעון מצפצף כל שנייה במשך חמש השניות האחרונות של הספירה לאחור הנוכחית, ומתחיל את 

 הבא כאשר מגיעים לסוף.הספירה לאחור של הטיימר 

(. אתה יכול לאפס ספירה לאחור Eכדי להשהות ספירה לאחור של טיימר מתמשכת, לחץ על )● 

 (.Aמושהית לשעת ההתחלה שלה על ידי לחיצה על )

כאשר מתבצעת פעולת ספירה לאחור של טיימר מרובה, ניתן לסיים את הספירה לאחור הנוכחית ● 

 שניות לפחות. 0.5( למשך Aה על ידי לחיצה ממושכת על )ולהתחיל את הספירה לאחור הבא

 

 בדיקת מצב ההפעלה/כיבוי של טיימרים הניתנים לתכנות

במצב טיימר, אתה יכול לגלות אם כל אחד מהטיימרים הניתנים לתכנות מופעל או כבוי על ידי סימון 

 .Bמחוון גרפי 

כחי של טיימר הניתן לתכנות מצוין אם קטע המחוון של מספר התוכנית מוצג, מהבהב או המצב הנו

 אינו מוצג.

 



 זמן כפול

 זמן כפול מאפשר לך לחפש את השעה הנוכחית באזורי זמן שונים ברחבי העולם.

 הגדרת הגדרות זמן כפול

 הנוכחי שלך. זמן כפול מאפשר לך להגדיר את השעה הנוכחית באזור זמן אחר בנוסף לזמן המיקום

 . היכנס למצב זמן כפול.1

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות. זה גורם לספרות השעות להבהב.A. החזק את )2

 

 ( כדי לשנות את הגדרת השעה.B)-( וE)-. השתמש ב3

 (.D. לחץ על )4

 

 זה גורם לספרות הדקות להבהב.

 ( כדי להגדיר את הגדרת הדקות.B)-( וE)-. השתמש ב5

 דקות. 15ניתן לשנות את ההגדרה במרווחים של ● 

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

 

 נוכחי וזמן כפול החלפת זמן מיקום

 . היכנס למצב זמן כפול.1

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

 זה מחליף את זמן המיקום הנוכחי שלך עם הזמן הכפול שלך.

 

 



 אזעקות ואות זמן לפי שעה

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

 לשעון לצפצף כל שעה בשעה.

 הצפצוף לא יישמע אם מתח הסוללה חלש.● 

 הגדרת הגדרות אזעקה

 כנס למצב אזעקה.. הי1

 [( עד שתוצג האזעקה שברצונך להגדיר.5-[ עד ]1-( כדי לגלול בין מספרי האזעקה )]C. לחץ על )2

 

 ( לחוץ למשך שתי שניות לפחות. זה גורם לספרות השעות להבהב.A. החזק את )3

 

 ( כדי לשנות את הגדרת השעה.B)-( וE)-. השתמש ב4

 [ P]שעות, 12אם אתה משתמש בזמן של ● 

 

 (.D. לחץ על )5

 זה גורם לספרות הדקות להבהב.

 

 ( כדי להגדיר את הגדרת הדקות.B)-( וE)-. השתמש ב6

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.A. לחץ על )7

 .Bהדבר גורם לקטע המתאים לאזעקה שהפעלת להופיע במחוון הגרפי ● 

 



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

 כדי להפסיק את האזעקה● 

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

 כלשהו.

 

 הפעלת אות הזמן השעה

 . היכנס למצב אזעקה.1

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

 

 זמן השעה בין מופעל )מופעל( לבין מושבת )כבוי(.( כדי להחליף את אות הE. לחץ על )3

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

 

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

 

 אות זמן שעה כיבוי אזעקה או

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

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

 . היכנס למצב אזעקה.1

[( עד SIG[( ואות זמן שעה )]5-[ עד ]1-( כדי לגלול בין המסכים של האזעקה )]C)-. השתמש ב2

 זה שברצונך לכבות. שמוצג

 

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

 לכבוי. ON( עוברת בין Eכל 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 זמן.D. החזק את )4

 

 כיול מחוגי השעון

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

 בתצוגה הדיגיטלית. אם זה קורה, התאם את יישור היד.

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

מתחיל [ 12:00( לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר ]A. החזק את )2

 להבהב.

 זה מאפשר התאמה של מחוגי השעות והדקות.

 

 ( כדי ליישר אותם.B)-( וE)-, השתמש ב12. אם מחוגי השעות והדקות אינם בשעה 3

 ( כדי להשלים את פעולת ההגדרה.A. לחץ על )4

 

 הודעות באנגלית בלבד – קבלת הודעות טלפוניות

אתה יכול להשתמש בשעון שלך כדי לקבל התראה על שיחה נכנסת, דואר נכנס, אירועים באתרי 

 .Bluetoothרשת חברתית ואירועים אחרים מטלפון המחובר לשעון באמצעות 

 כדי לקבל התראות מהטלפון שלך, עליך להתאים את השעון אליו.● 

 מידע ההתראה העדכני ביותר מוצג במצב שמירת זמן.

 



 הפעלת צליל פעולת הלחצן

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

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 [ מפסיק להבהב.SETשחרר את הלחצן כאשר ]

 

 ]♪[.( שבע פעמים כדי להציג את D. לחץ על )3

 

 פעולת הלחצן בין מופעל לבלתי זמין. ( כדי להחליף את צלילE. לחץ על )4

 [: צליל הפעולה מושבת.OFF]מופעל[: צליל הפעולה מופעל. ]

 

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

 

 

 בדיקת עוצמת האימון שלך

השעון שלך מחשב את עצימות האימון על סמך ספירת הצעדים שלך והגובה שלך, כפי שרשום 

 בפרופיל המשתמש שלך.

 מציג את עוצמת האימון המחושבת כאחת מחמש רמות. Bמחוון גרפי 

 אתה יכול לבדוק את עוצמת האימון במצבים המפורטים להלן.

 מצב שמירת זמן● 

 מצב שעון עצר● 

 מצב זמן כפול● 



 

 איפוס הגדרות השעון

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

 ופסות.שימו לב שזמן המיקום הנוכחי והגדרות הזמן הכפול אינן מא● 

 . היכנסו למצב שמירת זמן.1

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

 [ מפסיק להבהב.SETשחרר את הלחצן כאשר ]

 

[ מפסיק CLR ALL( לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר ]B. החזק את )3

 להבהב.

 


