
 3512הוראות למנגנון  

 • הצג טקסט בהתאם לדגם השעון שלך 

 מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר, או 

 דמויות בהירות על רקע כהה. כל התצוגות לדוגמה 

 

 רקע כללי. 

 

כל חלק במדריך זה מספק לך את   • .מצעות האותיות המוצגות באיורפעולות הלחצנים מסומנות בא •

 .פעולות בכל מצב המידע שאתה צריך לביצוע

 בחירת מצב 

 כדי לעבור ממצב למצב.  C• לחץ על 

 פני השעון.  כדי להאיר  B• בכל מצב )למעט כאשר מסך הגדרה מופיע בתצוגה(, הקש 

 

 

 

 שעה כיוון 

 



 שעה ותאריך נוכחיים.  השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את

 כדי להגדיר את השעה והתאריך 

 צב תכנות השנייה מתחילה להבהב, מלחוץ עד ש  A. במצב שמירת זמן, החזק את 1

 

 למטה כדי לבחור הגדרות אחרות.  כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג  C. לחץ על 2

 

 המתואר להלן.  כדי לשנות אותה  D-ו  B- . כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב 3

 

 כדי לצאת ממסך ההגדרות.  A. הקש 4

 הגדרות )שנה, חודש ויום(.  • היום בשבוע מוצג אוטומטית בהתאם לתאריך

 

 שעות  24-שעות ל 12כדי לעבור בין שמירת זמן של 

 שעות.  24שמירת זמן שעות ו 12כדי לעבור בין שמירת זמן של   Dבמצב שמירת זמן, הקש  

לזמנים בטווח שבין   מופיע בצד שמאל של ספרות השעה  P (PM)שעות, מחוון   12• בפורמט של 

משמאל ספרות השעה לזמנים בטווח של חצות עד   נראה כך A (AM). והמחוון 23:59צהריים עד 

 בבוקר.  11:59

 אינדיקטור כלשהו.  , ללא 23:59עד   0:00שעות, השעות מוצגות בטווח של   24• בפורמט 

מיושם בכל שאר   שעות שאתה בוחר במצב שמירת זמן הוא 24שעות/ 12מט שמירת הזמן של • פור

 המצבים. 

 מסכי טיימר ומצב זמן כפול.  אינם מוצגים עם זמן מצב שמירת זמן על  P- ו  A• מחווני 

 

 

 



 (. DST)הגדרת שעון קיץ 

 

זמן סטנדרטי. זכור שלא כל המדינות או אפילו  מקדים את הגדרת השעה בשעה אחת משעון קיץ 

 לחסוך זמן.   האזורים המקומיים משתמשים באור יום

 לשעון רגיל  DSTכדי לעבור בין מצב שמירת זמן בין  

 מצב תכנות השנייה מתחילה להבהב, מה שמציין לחוץ עד ש  A. במצב שמירת זמן, החזק את 1

 פעם אחת ומסך הגדרת שעון הקיץ יופיע.  C. הקש 2

 (. OFF( וזמן רגיל ) ONכדי לעבור בין שעון קיץ )  D. לחץ על 3

 כדי לצאת ממסך ההגדרות.  A. הקש 4

 הזמן מופעל.  מסכי מצב אזעקה לציון שעון קיץמירת זמן ומופיע על ש DST• מחוון  

 

 טופר ס

 

 . זמני הקפה  מרים זמני פיצול ושני ג כפולה שעון העצר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, הקפה

 ול בזיכרון. ניתן לאחסן זמני פיצ 

 שניות.  59דקות,   59 שעות,  99• טווח התצוגה של שעון העצר הוא 

 הערה

 קטע של מירוץ, כגון סיבוב אחד מסביב למסלול.   • "זמן הקפה" הוא הזמן המושקע לכיסוי ספציפי 

 מירוץ עד לנקודה מסוימת. ה"זמן מפוצל" הוא הזמן המושקע מתחילת 

 אפס אחרי שהוא מגיע לגבול שלו, עד שתפסיק אותו. ש מ• שעון העצר ממשיך לפעול, מופעל מחד 

 שעון העצר מצב • פעולת מדידת שעון העצר נמשכת גם אם תצא 

 צפייה בתצוגות שעון העצר 

בין אם אתה מודד זמני הקפה או זמני  המידע המופיע בתצוגה העליונה והתחתון של השעון תלוי  

 פיצול. 



 מדידת זמן הקפה 

 תצוגה עליונה: זמן הקפה 

 תצוגה תחתונה: זמן שחלף 

 מדידת זמן מפוצל 

 תצוגה עליונה: זמן הקפה 

 ( תצוגה תחתונה: זמן שחלף )זמן מפוצל מופיע כאן במשך שמונה שניות 

 

 

 כדי למדוד את הזמן שחלף 

 הערה

 מסך זמן מפוצל.  • אתה יכול לבצע את השלבים הבאים החל ממסך זמן ההקפה או מהמסך 

 כדי להפעיל את שעון העצר.  D. הקש  1

 כדי לעצור את שעון העצר.  D. לחץ שוב על  2

 . D• ניתן לחדש את פעולת המדידה על ידי לחיצה על  

 כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.  A. לחץ על 3

 

 כדי למדוד את הזמן שחלף עם זמני ההקפה 

 

זמן ההקפה )מסומן על ידי   להצגת מסך A. כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים, הקש  1

LAP .) 

 כדי להתחיל מדידת זמן שחלף.  D. לחץ על 2

 להראות זמנים זהים.   • באותו זמן, הן התצוגה העליונה והן התחתונה

 כדי לתעד את זמן ההקפה הראשונה.  A. לחץ על 3



 

שמונה שניות, תוך  • פעולה זו מקפיאה את זמן ההקפה הנוכחי בחלק העליון של התצוגה למשך כ

 . מספר ההקפה של הזמן המוצג מופיע בחלק התחתון מדידת הזמן הכולל שחלף וזמן ההקפה הבא

 ה יותר. תצוגה נמוכ- מופיעה שוב ב  • לאחר שמונה שניות, מדידת הזמן שחלף 

 כדי לרשום זמני הקפה נוספים.  3. חזור על שלב 4

 כדי לעצור את שעון העצר.  D. לחץ על 5

 כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.  A. הקש 6

של ההליך לעיל.   3בשלב   A בכל פעם שאתה לוחץ 1-• מספרי הקפה מוגדלים אוטומטית החל מ

סיבוב לאחר מכן גורם לספירת מספר ההקפה להתחיל    . הקלטה99ההקפה המרבי הוא  מספר

 . 00-מחדש מ 

 

 כדי למדוד זמן שחלף עם זמני פיצול 

 

להצגת מסך זמן הפיצול )מסומן על ידי   A. כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים, הקש  1

SPL .) 

 כדי להתחיל מדידת זמן שחלף.  D. לחץ על 2

 להראות זמנים זהים.   • באותו זמן, הן התצוגה העליונה והן התחתונה

 ל הראשון. כדי לרשום את זמן הפיצו  A. הקש 3

 במשך כשמונה שניות, כסך הזמן שחלף,  • זמן הפיצול הנוכחי מופיע בתצוגה התחתונה

מתוזמן פנימי על ידי השעון. המספר המפוצל של   זמן ההקפה הבא, וזמן הפיצול הבא ימשיכו להיות 

 הזמן המוצג מופיע בתצוגה העליונה. ה

מדידת זמן   -המדידה מופיעה בתצוגה העליונה וב  • לאחר שמונה שניות, זמן ההקפה המתמשך 

 תצוגה נמוכה יותר.   - שחלף מתמשכת מופיעה ב

 כדי להקליט זמני פיצול נוספים.  3. חזור על שלב 4



 כדי לעצור את שעון העצר.  D. לחץ על 5

 כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.  A. הקש 6

 מפוצלים מוגדלים אוטומטית החל • מספרים 

 של   3בשלב  Aבכל פעם שאתה לוחץ על  1-מ

 ההליך לעיל. המספר המרבי המפוצל הוא 

 . הקלטת זמן פיצול לאחר מכן גורמת לפיצול 99

   . 00-ספירת מספרים כדי להתחיל מחדש מ 

 

 זמן מסיימים במקום הראשון והשני

מסך   כדי להציג את זמן הפיצול Aתצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים, הקש על . כאשר 1

 (. SPL)מסומן על ידי 

 כדי להתחיל מדידת זמן.  D. הקש  2

 כאשר המסיים הראשון חוצה את קו הסיום.  A. הקש 3

שמונה    • פעולה זו מקפיאה את הזמן של הגימור הראשון בחלק התחתון של התצוגה למשך בערך

 שניות. לאחר מכן, התצוגה חוזרת למדידת הזמן שחלף. 

 כאשר המסיים השני חוצה את קו הסיום.  D. הקש  4

 • זמן הסיום השני יופיע בתצוגה התחתונה. 

 מופיעים בתצוגה העליונה.  מסיים השני יהיה • ההפרש בין הזמן של המסיים הראשון והשני של ה

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

 

 ניהול זיכרון 

פעולת מדידת הזמן   במצב סטופר כדי להתחיל יומן חדש  Dיומן חדש נוצר בכל פעם שאתה לוחץ על  

של כל זמני ההקפה או הפיצול שאתה רושם במהלך   שחלף. יומן מכיל מסך כותרת יומן ורשומות 

 מדידת הזמן הנוכחית שחלף 

 רשומות.  60• קיבולת הזיכרון של השעון היא 

זיכרון השעון מתמלא, הוספת  מות ליומן כאשר יש מספר יומנים בזיכרון ו• אם אתה מוסיף רשו

הזיכרון וכל הרשומות שלו יימחקו אוטומטית כדי לפנות   רשומה נוספת גורמת לכניסה הישנה ביותר

 רשומו חדשות מקום ל

 כיצד מאוחסנים נתוני שעון העצר 

 פעולות כפתור שעון העצר.  הטבלה הבאה מראה כיצד נתוני שעון העצר מאוחסנים בעת ביצוע



 

 

 מצב אחזור 

 

שמרת במצב שעון עצר. אתה יכול    השתמש במצב אחזור כדי לאחזר ולמחוק יומנים ורשומות

 Recall- להשתמש ב

 ב להצגת שיאי זמן הקפה וגם שיאי זמן מפוצל. מצ

 מוקלט במצב סטופר יופיע תחילה. אם יש  מצב אחזור, היומן החדש ביותרל• כאשר אתה נכנס 

 מופיע בתצוגה.  –  – –  –אין יומנים בזיכרון, 

 אפילו בזמן שחלף שעון עצר מדידת זמן  כדי לבדוק נתוני זיכרון  Recall• ניתן להשתמש במצב  

 Recall-הנמדד כעת לא יופיע ב  המבצע בעיצומו. עם זאת, נתוני הזמן כלומר 

 

 כדי להיזכר בשיאי זמן של שעון עצר 

 . במצב סטופר, בדוק כדי לוודא שהצגים מתאפסים לכל האפסים 1

מסך זמן הפיצול   כדי לבחור במסך זמן ההקפה )להצגת שיאי זמן ההקפה( או  A. השתמש בלחצן 2

 מות זמן פיצול( )להצגת רשו

 מסך זמן מפוצל.  • כדי להמיר זמן הקפה שנשמר במצב שעון עצר לזמן פיצול, בחר את 

 כדי להיכנס למצב אחזור.  C. לחץ על הלחצן 3

הישן ביותר עד שיוצג   כדי לגלול במסכי כותרת היומן מהחדש ביותר למסכי A. השתמש בלחצן 4

 ן שאת הרשומות שלו ברצונך להציג. מסך הכותרת של היומ

 מהישן ביותר לחדש ביותר.  ,4כדי לגלול בין הרשומות הכלולות ביומן שבחרת בשלב  D. הקש  5



 

 למחיקת יומן 

 . במצב אחזור, הצג את מסך הכותרת של היומן שברצונך למחוק. 1

 יפסיק להבהב בתצוגה.  CLR-לחוץ עד ש D-ו  B. החזק את 2

 • פעולה זו מוחקת את היומן ואת כל הרשומות שבתוכו. 

 • מחיקת יומן בודד מחליקה את כל היומנים החדשים יותר )אלה עם מספרי יומן גבוהים יותר( 

- יומנים יופחתו ב כלפי מעלה כדי למלא את החלל הריק. זה גורם למספרי היומן של כל החדשים יותר 

, מספר היומנים שהיו  03( ואתה מוחק יומן  06עד   01ם . אם יש שישה יומנים בזיכרון )מסופרי1

 . 05-ו  04, 03-ישתנו ל 06-ו  05, 04המספרים  בעבר 

 

 טיימר 

 

שעות. אזעקה נשמעת    24דקה עד  אתה יכול להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של אחד

 מגיע לאפס.  כאשר הספירה לאחור 

 

 כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור 

 במצב טיימר כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.   Dהקש  

שניות   10נשמע למשך  • כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור והחזרה האוטומטית כבויה, האזעקה 

הזמן מאופס אוטומטית לערך   כפתור כלשהו. הספירה לאחור או עד שתפסיק אותו על ידי לחיצה על 

 ההתחלתי שלו לאחר הפסקת האזעקה. 



השהייה   • כאשר חזרה אוטומטית מופעלת, הספירה לאחור תתחיל מחדש באופן אוטומטי ללא

 ֶאֶפס.  כשהיא מגיעה לאפס. האזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה

 ם אם תצא מהטיימר• פעולת מדידת הטיימר לאחור נמשכת ג

לחדש את הספירה    כדי Dבזמן פעולת ספירה לאחור כדי להשהות אותה. לחץ שוב על   D• לחץ על  

 לאחור. 

לאחר מכן  (, וD• כדי להפסיק פעולת ספירה לאחור לחלוטין, השהה אותה תחילה )על ידי לחיצה על  

 שלו. . פעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלתי  Aהקש 

 

 כדי להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור והגדרות חזרה אוטומטית 

 

עד להגדרת   A. בזמן שזמן ההתחלה של הספירה לאחור מופיעה בתצוגה במצב טיימר, החזק את 1

 מסך הגדרה. זמן ההתחלה של הספירה לאחור מתחיל להבהב, מה שמציין את  השעה של

 למטה, ובחר את ההגדרה שברצונך לשנות.  כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג  C. לחץ על 2

 

 על הצג.  . בצע את הפעולות הבאות, בהתאם להגדרה שנבחרה כעת3

 כדי לשנות אותה. )+(   D- ( וב– )  B- • בזמן שהגדרת זמן ההתחלה מהבהבת, השתמש ב

 שעות.  24לציון   0:00• הגדר 

  D ( מהבהבת בתצוגה, לחץ על OFאו  On• בזמן שהגדרת ההפעלה/כיבוי של החזרה האוטומטית ) 

 (. OFכדי להפעיל את החזרה האוטומטית )מופעל( וכבוי ) 

 כדי לצאת ממסך ההגדרות.  A. הקש 4

 פונקציה זו מופעלת.  בזמן  ( מוצג במסך מצב טיימר • מחוון החזרה האוטומטית על ) 

 • שימוש תכוף בחזרה אוטומטית והאזעקה עלולה להפסיק את כוח הסוללה. 

 

 שעון מעורר /ה אזעק 

 



עם שעה, דקות, חודש ויום. כאשר יש    פונקציונליות עצמאיות-ניתן להגדיר עד שלוש אזעקות רב 

  . לאחת האזעקות יש תכונתמופעל, צליל האזעקה נשמע כאשר שעת ההתראה מגיעה אזעקה 

 נודניק. 

 השעון יצפצף פעמיים בכל שעה בשעה. ש  אתה גם יכול להפעיל אות זמן לפי שעה שגורם

 . 00מסך האות לשעה מסומן על ידי : . 3עד   1• ישנם שלושה מסכי אזעקה שמספרם 

 Cמצב האזעקה, אליו נכנסים על ידי לחיצה על • כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות ב

 

 סוג האזעקה נקבע על פי ההגדרות שתבצע, כמתואר להלן. 

 • אזעקה יומית 

להישמע כל יום    הגדר את השעה והדקות עבור זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה

 בשעה שהגדרת. 

 • אזעקת תאריך 

האזעקה  ש   ת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורםהגדר את החודש, היום, השעה והדקות עבור שע 

 תישמע בשעה הספציפית, בתאריך הספציפי שהגדרת. 

 • אזעקה לחודש 

אזעקה תישמע כל  שההגדר את החודש, השעה והדקות עבור זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם 

 יום בזמן שהגדרת, רק במהלך החודש שהגדרת. 

 • אזעקה חודשית 

אזעקה תישמע כל  שהדקות עבור שעת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם הגדר את היום, השעה וה

 חודש בשעה שהגדרת, ביום שהגדרת. 

 

 דרת זמן התראה להג 

 רוצה להגדיר להגעה לאזעקה אותה אתה עד  כדי לגלול דרך  D- . במצב אזעקה, השתמש ב1

מתחיל להבהב. זה מציין את מסך    זמן ההתראהשעד  A. לאחר בחירת התראה, החזק את 2

 ההגדרות. 

 • פעולה זו מפעילה את האזעקה באופן אוטומטי. 

 הגדרות.  כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור אחר Cעל . לחץ 3

 

 )+( כדי לשנות אותה.   D- ( וב–)  B-. בזמן שהגדרה מהבהבת, השתמש ב 4



עבור החודש.   -  • להגדרת התראה שאינה כוללת חודש )אזעקה יומית, התראה חודשית(, הגדר 

 ( 1-ל  12)בין    -עד שיופיע הסימן    D- ו  B-השתמש ב 

 גדרת החודש מהבהבת. כאשר ה 

ליום. השתמש    -  -  -• כדי להגדיר אזעקה שאינה כוללת יום )אזעקה יומית, אזעקה של חודש(, הגדר  

 ( כאשר הגדרת היום מהבהבת. 1-חודש ו  -עד שיופיע הסימן − − )בין סוף ה   D- ו  B-ב

 שעות, הקפד להגדיר את השעה  12• בעת הגדרת זמן ההתראה בפורמט 

 (. P. )מחוון p.m. )אינדיקטור( או a.m-כהלכה כ

 כדי לצאת ממסך ההגדרות.  A. הקש 5

 

 הפעלת אזעקה 

( מופעלת,  1)אזעקה   שניות. כאשר תכונת הנודניק 10-האזעקה נשמעת בזמן שנקבע מראש למשך כ

חמש דקות, עד שתכבה את האזעקה או תכבה   פעולת האזעקה מתבצעת בסך הכל שבע פעמים, כל 

 את תכונת הנודניק  

 . זמן מצב שמירת זמן• פעולות אזעקה ואותות זמן שעה מבוצעות בהתאם ל

 הערה

 • לחיצה על כפתור כלשהי מפסיקה את פעולת צליל האזעקה.

אזעקות נודניק מבטל את פעולת    דקות בין הפעולות 5• ביצוע כל אחת מהפעולות שלהלן במרווח של 

 אזעקת הנודניק הנוכחית. 

 

 כדי לבדוק את האזעקה 

 לחוץ כדי להפעיל את האזעקה.  Dבמצב אזעקה, החזק את  

 

 1לבחירת פעולת התראה 

 . Alarm 1-כדי לבחור ב D- . במצב אזעקה, השתמש ב1

 כדי לעבור בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.  A. הקש על 2

 

   • מחוון האזעקה הפעיל המתאים מוצג בכל המצבים כאשר יש אזעקה 



 דקות בין אזעקות.  5מרווחים של  • מחוון הנודניק מהבהב בזמן שהאזעקת הנודניק נשמעת ובמהלך

 

 3-ו  2כדי להפעיל ולכבות את האזעקות 

 . 3או  2כדי לבחור אזעקה מספר  D- . במצב אזעקה, השתמש ב1

 כדי להפעיל ולכבות את האזעקה המוצגת.  A. לחץ על 2

 מחוון על המסך שלו.  ( מציגה את האזעקה מופעלת 3או  2• הפעלת אזעקה )

 • מחוון האזעקה פועל מוצג בכל המצבים. 

 התצוגה בכל המצבים.  ה כלשהי, מחוון האזעקה פועל מוצג• אם מופעלת אזעק

 

  כדי להפעיל ולכבות את אות הזמן השעה 

 . כדי לבחור את השעה D- . במצב אזעקה, השתמש ב1

 כדי להפעיל ולכבות את הפריט המוצג.  A. לחץ על 2

 אות זמן על מחוון על המסך שלו.   • הפעלת אות הזמן השעה מציגה את השעה

 מצבים.  מחוון הזמן השעה על מוצג בכל• 

 

 זמן כפול 

 

 אזור זמן שונה. אתה יכול לבחור זמן רגיל או מצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן ב

 שעון קיץ לשעון הכפול. 

 

 כדי להגדיר את הזמן הכפול 

 . כדי להיכנס למצב זמן כפול  C. לחץ על 1

 מצב תכנות ההגדרה מתחילה להבהב, מה שמציין  עד לשעון הקיץ A. במצב זמן כפול, החזק את 2

 הגדרות. ה כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את  C. לחץ על 3

 



 המתואר להלן.  כדי לשנות אותה  D-ו  B- ב  . כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש 4

 

 כדי לצאת ממסך ההגדרות.  A. הקש 5

 מופעל למשך זמן מצב זמן כפול.  מופעל DST- במסך מצב זמן כפול מציין ש  DST• מחוון  

 

 תאורה 

LED לקריאה קלה בחושך. שעון )דיודה פולטת אור( מאירה את פני ה 

 מידע חשוב על שימוש בתאורה.

 כדי להפעיל את התאורה.  Bבכל מצב, לחץ על   כדי להאיר את התצוגה

 ר אחת מהן • תוכל להשתמש בהליך שלהלן כדי לבחו

 שניות כמשך ההארה.   3שניות או  1.5

 שניות, תלוי בזרם  3שניות או  1.5, התאורה תישאר דולקת למשך כBכאשר תלחץ על 

 הגדרת משך תאורה. 

 

 כדי לציין את משך ההארה 

 

 מצב תכנות שניות מתחילות להבהב, מה שמציין לחוץ עד שה  A. במצב שמירת זמן, החזק את 1

 שניות ) (.   3-( ל -שניות )   1.5הגדרה בין  כדי להחליף את  B. בזמן שהשניות מהבהבות, לחץ על 2

 כדי לצאת ממסך ההגדרות.  A. הקש 3

 

 צליל פעולת כפתור 

 



את פעולת   לשנות כפתורי השעון. אתה יכול מ צליל פעולת הלחצן נשמע בכל פעם שתלחץ על אחד 

 הרצון. להפעיל או לכבות את הטון לפי  הכפתור

 נשמע גם אם צליל פעולת הלחצן כבוי.  תכליתיות והתראה במצב טיימר יפעלו-• האזעקות הרב 

 

 - בכל מצב )למעט כאשר מסך הגדרה נמצא ב כדי להפעיל ולכבות את צליל פעולת הכפתור 

 לחוץ כדי להחליף את צליל פעולת הלחצן  Cצג(, החזק את 

 מוצג(.  השתקה  מופעל )מחוון השתקה לא מוצג( וכבוי )מחוון 

כבוי גורם גם לשינוי המצב הנוכחי של   כדי להפעיל את צליל פעולת הלחצן או C• לחיצה ממושכת על  

 השעון. 

 צליל פעולת הלחצן כבוי.  • מחוון ההשתקה מוצג בכל המצבים כאשר 

 

 ְגִליָלה 

 משמשים במצבים ובמסכי הגדרות שונים לגלילה  D-ו  Bהלחצנים 

 Aברוב המקרים, לחיצה ממושכת על כפתורים אלה במהלך  באמצעות נתונים על הצג.

 פעולת הגלילה גוללת בין הנתונים במהירות גבוהה. 

 שמירת זמן 

.  1-גורם להגדלת הדקות ב  59 עד 30כאשר הספירה הנוכחית היא בטווח של  00-• איפוס השניות ל 

 מבלי לשנות את הדקות.  00-מאופסים ל  , השניות 29-ל  00בטווח שבין 

 . 2099עד  2000• ניתן להגדיר את השנה בטווח של 

אורכים ושנים מעוברות.   • לוח השנה האוטומטי המלא המובנה של השעון מתחשב בחודשים שונים

שנה אותו אלא לאחר החלפת סוללות    ה לכך לאחר שקבעתם את התאריך, לא אמורה להיות סיב

 השעון. 

 אמצעי זהירות להארה 

 • ייתכן שיהיה קשה לראות את התאורה כשמסתכלים אותה באור שמש ישיר. 

 • התאורה נכבית אוטומטית בכל פעם שנשמעת אזעקה. 

 • שימוש תכוף בתאורה אוזל את הסוללה. 


