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 מידע לגבי המנגנון

 

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

במדריך זה מוצגים  בהיר או כדמויות בהירות על רקע כהה. כל הצגים לדוגמה

 באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.

 פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.

שימו לב שאיורי המוצר במדריך זה נועדו לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי 

 להיראות שונה במקצת ממה שמתואר באיור.

 

 מידע כללי

 מעבירה את השעון ממצב למצב על פי האיור Cלחיצה על כפתור 

 

 תחזור למצב שמירת זמן  Cלחיצה עללאחר ביצוע פעולה במצב כלשהו, •

 .התאורה נכבית כשתי שניות לאחר השחרור בכל מצב כדי להאיר את התצוגה.   Dלחצו על•

 

 תצוגת שעה

 

 כדי להגדיר את השעה והתאריך

 בזמן במצב שמירת זמן. ספרות השניות מהבהבות בתצוגה מכיוון שהן נבחרו. A. לחץ על 1

  כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא. C. הקש 2

 



". אם תלחץ על 00"-כדי לאפס את השניות ל B. בעוד ספרות השניות נבחרות )מהבהבות(, הקש 3

B  מתווספת לדקות.  1-" ו00"-, השניות מאופסות ל59עד  30בזמן שספירת השניות היא בטווח של

 , ספירת הדקות נשארת ללא שינוי.29-ל 00אם ספירת השניות היא בטווח שבין 

כדי להגדיל את המספר.  B. בעוד כל ספרות אחרות )מלבד שניות( נבחרות )מהבהבות(, הקש 4

 משנה את המספר במהירות גבוהה. Bה על לחיצ

 בעוד מספר ספרות מהבהבות. Dשעות, הקש על  24-שעות ל 12* כדי לעבור בין הפורמטים של 

 כדי לחזור למצב שמירת זמן. A. לאחר הגדרת השעה והתאריך, הקש 5

 היום בשבוע נקבע אוטומטית בהתאם לתאריך.

 2099בדצמבר  31עד  2000בינואר  1ניתן להגדיר את התאריך בטווח של 

* אם לא תפעיל אף כפתור במשך כמה דקות בזמן שבחירה מהבהבת, ההבהוב נפסק והשעון חוזר 

 למצב שמירת זמן באופן אוטומטי.

 

 התאורה מידע על 

התאורה האחורית מאירה את התצוגה. הפעלת התראת הבזק גורמת לתאורה האחורית להבהב 

 אזעקת טיימר הספירה לאחור, או אות הזמן השעה נשמעת.,בזמן שהאזעקה 

התצוגה ללא קשר להגדרה מופעלת/מושבתת של התראת  בכל עת מאירה את D* לחיצה על 

Flash. 

(, המאבד את כוח ההארה לאחר שימוש EL* התאורה האחורית משתמשת באור אלקטרו מאיר )

 ארוך מאוד.

 * שימוש תכוף בתאורה האחורית מקצר את חיי הסוללה.

יסטור שרוטט בזמן * השעון ישדר צליל נשמע בכל פעם שהתצוגה מוארת. הדבר נגרם על ידי טרנז

 מואר, ואינו מעיד על תקלה. ELשפאנל 

* תאורה המסופקת על ידי התאורה האחורית עשויה להיות קשה לראות בעת צפייה באור שמש 

 ישיר.

 * תאורת התצוגה תכבה אוטומטית אם תתחיל להישמע אזעקה.

 

 Flashכדי להפעיל או להשבית את התראת 

בין מופעלת  Flashלמשך כשתי שניות כדי לעבור בין התראת  לחוץ Bבמצב שמירת זמן, החזק את 

 לבלתי פעילה. מחוון בתצוגה מראה מתי התראת הבזק מופעלת.

 

 * מחוון התראת הבזק מוצג בכל המצבים עד שתשבית את התראת הבזק.



* הפעולה שלעיל שולטת בהתראה בפלאש בלבד. זה לא משפיע על פעולת הצלילים והאותות 

 הנשמעים.

 

  שעון מעורר

 

 

 

אתה יכול להגדיר התראה עם שעה, דקות, חודש ויום. כאשר האזעקה מופעלת, האזעקה נשמעת 

 שניות בזמן שנקבע מראש. כאשר אות הזמן השעה פועל, השעון מצפצף כל שעה בשעה. 20למשך 

 סוגי אזעקות

 סוגי האזעקה שתקבלו תלויים במידע שהגדרתם.

 להגדרת התראה יומית *

" עבור היום )ראה שלב – –" -" עבור החודש ו–"הגדר את השעה והדקות עבור זמן ההתראה. הגדר 

תחת "כדי להגדיר את שעת ההתראה"(. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל יום בשעה  3

 שהגדרת.

 * להגדרת אזעקת תאריך

שעת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה הגדר את החודש, היום, השעה והדקות עבור 

 להישמע בשעה הספציפית, בתאריך הספציפי שהגדרת.

 * להגדרת אזעקה לחודש

תחת  3" עבור היום )ראה שלב – –"הגדר את החודש, השעה והדקות עבור זמן ההתראה. הגדר 

בשעה "כדי להגדיר את שעת ההתראה"(. הגדרה מסוג זה גורמת לאזעקה להישמע כל יום 

 שהגדרתם, רק במהלך החודש שהגדרתם.

 * להגדרת אזעקה חודשית

תחת  3" עבור החודש )ראה שלב –"הגדר את היום, השעה והדקות עבור שעת ההתראה. הגדר 

"כדי להגדיר את שעת ההתראה"(. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל חודש בשעה 

 שהגדרתם, ביום שהגדרתם.

 

 ההתראה כדי להגדיר את זמן

בזמן במצב אזעקה עד שספרות השעה יתחילו להבהב בתצוגה. ספרות השעה  A. לחץ על 1

 מהבהבות מכיוון שהן נבחרו.

 * בשלב זה, האזעקה מופעלת אוטומטית.

 כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא C. הקש 2



 

 הה.משנה את המספר במהירות גבו Bכדי להגדיל את הספרות שנבחרו. לחיצה על  B. הקש 3

 שעות( של זמן ההתראה תואם לפורמט שבחרת עבור שמירת זמן רגילה. 24-שעות ו 12הפורמט ) *

שעות, הקפידו להגדיר נכון את השעה בבוקר או  12* כאשר מגדירים את שעת ההתראה בפורמט 

 אחר הצהריים.

 כדי לחזור למצב ההתראה. A. לאחר שהגדרת את זמן ההתראה, הקש 4

כפתור במשך כמה דקות בזמן שבחירה מהבהבת, ההבהוב נפסק והשעון חוזר  * אם לא תפעיל אף

 למצב אזעקה באופן אוטומטי.

 

 כדי לעצור את האזעקה

 לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע.

 

 כדי להפעיל ולכבות אזעקה ואות זמן שעה

( ואות E-10במצב אזעקה כדי לשנות את המצב של אזעקה )ראה "סוגי אזעקה" בעמוד  Bלחץ על 

 זמן שעה ברצף הבא.

 

 

 טיימר

 

שר הספירה לאחור שעות. כא 24שנייה אחת עד  ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של

 שניות או עד שתלחץ על כפתור כלשהו. 10מגיעה לאפס, נשמעת אזעקה למשך 

 

 כדי להגדיר את זמן הספירה לאחור

בזמן במצב טיימר ספירה לאחור. ספרת השעות מהבהבת בתצוגה מכיוון שהיא  A. לחץ על 1

 נבחרת.

 כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא. C. הקש 2



 

 משנה את המספר במהירות גבוהה. Bל את המספר שנבחר. לחיצה על כדי להגדי B. הקש 3

 .00' 0:00שעות, הגדר  24-* כדי להגדיר את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל

 כדי לחזור למצב טיימר הספירה לאחור. A. לאחר שהגדרת את זמן הספירה לאחור, הקש 4

* אם לא תפעיל אף כפתור במשך כמה דקות בזמן שבחירה מהבהבת, ההבהוב נפסק והשעון חוזר 

 למצב טיימר ספירה לאחור באופן אוטומטי.

 

 כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור

 במצב טיימר ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור. B. הקש 1

 רה לאחור.כדי לעצור את טיימר הספי B. לחץ שוב על 2

 .B* ניתן להמשיך בפעולת טיימר הספירה לאחור על ידי לחיצה על 

 עד שזמן הספירה לאחור יאופס לערך ההתחלתי שלו. A. עצור את הטיימר ולאחר מכן לחץ על 3

 10טי כבוי, האזעקה תישמע למשך כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור ותזמון החזרה האוטומ *

שניות או עד שתפסיק את האזעקה על ידי לחיצה על לחצן כלשהו. תזמון הספירה לאחור נפסק, וזמן 

 הספירה לאחור מאופס אוטומטית לערך ההתחלתי שלו לאחר הפסקת האזעקה.

 

 כדי להפעיל ולכבות את תזמון החזרה האוטומטי

 

ה לאחור. ספרת השעות מהבהבת בתצוגה מכיוון שהיא בזמן במצב טיימר ספיר A. לחץ על 1

 נבחרת.

 כדי להפעיל ולכבות את החזרה האוטומטית. D. לחץ על 2

 כדי לחזור למצב טיימר הספירה לאחור. A. הקש 3

* כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור בזמן שהחזרה אוטומטית מופעלת, האזעקה נשמעת, אך זמן 

ס ותזמון הספירה לאחור מתחיל שוב באופן אוטומטי בכל פעם ההתחלה של הספירה לאחור מתאפ

, ולאפס ידנית Bשהספירה לאחור מגיעה לאפס. אתה יכול להפסיק את התזמון על ידי לחיצה על 

 .Aלזמן ההתחלה לאחור על ידי לחיצה על 

 

 

 



 סטופר 

 

י גימורים. טווח שעון העצר הוא מצב שעון העצר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, זמני פיצול ושנ

 שניות. 59דקות,  59שעות,  23

 

 כדי למדוד את הזמן שחלף

 כדי להפעיל את שעון העצר. B. הקש 1

 כדי לעצור את שעון העצר. B. הקש 2

 .B* ניתן לחדש את פעולת המדידה על ידי לחיצה נוספת על 

 כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים. A. הקש 3

 שנייה. לאחר 1/100-הדקות הראשונות, התצוגה מציגה דקות, שניות ו 60* במשך 

 דקות, פורמט התצוגה משתנה להצגת שעות, דקות ושניות. 60

 כדי להקליט זמני פיצול

 כדי להפעיל את שעון העצר. B. הקש 1

 כדי להציג את התזמון עד לנקודה זו. תזמון שעון העצר ממשיך באופן פנימי. A. הקש 2

 כדי לנקות את זמן הפיצול וכדי להמשיך במדידת הזמן בתצוגה. Aל . לחץ ע3

 כמה פעמים שתרצה. 3-ו 2* אתה יכול לחזור על שלבים 

 כדי לעצור את מדידת הזמן. B. הקש 4

 כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים. A. הקש 5

 לזמן מסיימים במקום הראשון והשני

 כדי להפעיל את שעון העצר. B. הקש 1

 כאשר המסיים הראשון חוצה את הקו, ורשום את השעה. A. הקש 2

 כאשר המסיים השני חוצה את הקו. B. הקש 3

 כדי להציג את זמן הסיום של המסיים השני. A. הקש 4

  כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים. A. לחץ שוב על 5

 


