הוראות הפעלה למנגנון 5570
בהתאם לדגם השעון שלך ,טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר ,או דמויות בהירות על
רקע כהה .כל הדוגמאות מוצגות במדריך זה מוצג באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.
 xפעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.
 xשים לב שאיורי המוצר במדריך זה מיועדים לעיון בלבד,
ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת ממה שמתואר על ידי ה ִאיּור.

בחירת מצבים
לחץ על  Cכדי לעבור בין המצבים כפי שמוצג להלן.
 xבכל מצב (למעט כאשר מופיע מסך הגדרה ,עם ספרות מהבהבות בתצוגה) ,לחץ על  Bכדי להאיר
את התצוגה.

פונקציות כלליות (כל המצבים)
ניתן להשתמש בפונקציות ובפעולות המתוארות בסעיף זה בכל המצבים.
תכונות החזרה אוטומטית
אם תשאיר מסך הגדרה עם ספרות מהבהבות בתצוגה למשך שניים או שלושה דקות מבלי לבצע כל
פעולה ,השעון יוצא ממסך ההגדרה באופן אוטומטי.
מסכים ראשוניים
כאשר אתה נכנס למצב זמן עולם או מצב אזעקה ,הנתונים שצפית בהם כאשר יצאת לאחרונה,
המצב מופיע ראשון.
גְ ִלילָ ה
הלחצנים  Bו D-משמשים במסך ההגדרה כדי לגלול בין הנתונים ברוב המקרים ,לחיצה ממושכת על
לחצנים אלה במהלך פעולת גלילה גוללת דרך הנתונים במהירות גבוהה.

תצוגת שעה

השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את הזרם שעה ותאריך.
כל לחיצה על  Dתחלוף את תוכן התצוגה הדיגיטלית כפי שמוצג להלן.

הגדרת הגדרות עיר בית
ישנן שתי הגדרות של עיר בית :למעשה בחירת עיר הבית ,ובחירה שעון רגיל או שעון קיץ (.)DST

שים לב,
לאחר הגדרת עיר הבית ו/או שעון הקיץ הגדרות (שעון קיץ) ,הקפד שהשעון האנלוגי והדיגיטלי
מתואמים
כדי להגדיר את הגדרות עיר הבית
 .1במצב שמירת זמן ,החזק את  Aלחוץ למשך כשתי שניות עד שהשניות מתחילות להבהב .זהו מסך
ההגדרות.

 xהשעון ייצא ממסך ההגדרה באופן אוטומטי אם לא תבצע שום פעולה במשך כשתיים או שלוש
דקות.
 .2הקש  Cפעמיים כדי להעביר את המהבהב לקוד העיר.

 .3הקש ( Dמזרח) ו( B-מערב) כדי לבחור את קוד העיר אתה רוצה להשתמש כעיר הבית שלך.
 xהמשך ללחוץ על  Dאו  Bעד לקוד העיר הרצוי כדי לבחור כשעיר הבית שלך תופיע בתצוגה.
 .4לאחר שההגדרה היא כמו שאתה רוצה ,הקש  Aכדי לחזור למצב שמירת זמן.

שים לב
לאחר שתציין קוד עיר ,השעון ישתמש בקיזוז  *UTCבזמן העולם מצב לחישוב השעה הנוכחית עבור
אזורי זמן אחרים בהתבסס על השעה הנוכחית בעיר הבית שלך.
* זמן אוניברסלי מתואם ,הסטנדרט המדעי העולמי של שמירת זמן.
נקודת ההתייחסות ל UTC-היא גריניץ' ,אנגליה.

כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ (שעון קיץ).
 .1במצב שמירת זמן ,החזק את  Aלחוץ למשך כשתי שניות עד שהשניות יתחילו להבהב .זה מסך
הגדרה.

 .2לחץ על  Cכדי להציג את מסך הגדרות שעון הקיץ.
 .3הקש  Dכדי לעבור בין שעון קיץ (מופעל) וזמן רגיל (.)OFF
 .4לאחר שההגדרה היא כמו שאתה רוצה ,הקש  Aכדי לחזור למצב שמירת זמן.
 xמחוון  DSTמופיע כדי לציין את אור היום חיסכון בזמן מופעל.
התאמת הגדרות השעה והתאריך הדיגיטליות
כדי להגדיר את הגדרות השעה והתאריך הדיגיטליות
 .1במצב שמירת זמן ,החזק את  Aלחוץ למשך כשתיים שניות עד שהשניות מתחילות להבהב .זה
מסך הגדרה.

 .2לחץ על  Cכדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ערך ההגדרות.

 .3כאשר הגדרת הזמן שברצונך לשנות מהבהבת ,השתמש ב D-ו/או בB-
כדי לשנות אותו כמתואר להלן.

 .4לחץ על כפתור  Aלצאת ממצב תכנות

בדיקת השעה הנוכחית באזור זמן אחר
אתה יכול להשתמש במצב זמן עולמי כדי להציג את הנוכחי זמן באחד מ 29-אזורי זמן ( 27ערים)
סביב גלֹוּבּוס .העיר שנבחרה כרגע בעולם ,מצב זמן נקרא "עיר זמן העולם".
כדי להיכנס למצב זמן עולם
השתמש ב C-כדי לבחור במצב זמן עולם
לצפייה בשעה באזור זמן אחר
במצב זמן עולם ,השתמש ב( D-מזרח) כדי לגלול קודי עיר.

כדי לציין זמן סטנדרטי או שעון קיץ ( )DSTעבור עיר
 .1במצב זמן עולם ,השתמש ב( D-מזרח) כדי להציג את קוד עיר (אזור זמן) ששעון רגיל/אור יום שלו
הגדרת חיסכון בזמן שברצונך לשנות.
 .2החזק את  Aלחוץ למשך כשתי שניות.
 xזה מחליף את קוד העיר שבחרת בשלב 1
בין שעון הקיץ (מחוון  DSTמוצג) וזמן סטנדרטי (מחוון  DSTלא מוצג).

 xשימוש במצב זמן עולמי כדי לשנות את הגדרת  DSTשל קוד העיר כלומר
שנבחר כעיר הבית שלך גם ישנה את זמן מצב שמירת זמן DST
הגדרה.
 xשים לב שאינך יכול לעבור בין שעון רגיל/שעון קיץ ()DST
בעוד ש GMT-נבחרה כעיר הזמן העולמית.
 xהגדרת השעון הסטנדרטי/שעון הקיץ ( )DSTמשפיעה רק על השעה הנוכחית
אזור הזמן שנבחר .אזורי זמן אחרים אינם מושפעים.

טיימר

ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של דקה עד  60דקות .נשמעת אזעקה כאשר ה
הספירה לאחור מגיעה לאפס .לטיימר הספירה לאחור יש גם תכונת חזרה אוטומטית וצפצוף
התקדמות שמאותת התקדמות הספירה לאחור.

כדי להיכנס למצב טיימר ספירה לאחור השתמש ב C-כדי לבחור בספירה לאחור
הגדרת טיימר הספירה לאחור
להלן ההגדרות שעליך להגדיר
לפני השימוש בפועל בטיימר הספירה לאחור.
זמן התחלה של ספירה לאחור; הפעלה/כיבוי של חזרה אוטומטית; התקדמות ביפר מופעל/כיבוי
חזרה אוטומטית
כאשר החזרה האוטומטית מופעלת ,הספירה לאחור מתחילה אוטומטית מה -זמן התחלה של ספירה
לאחור כשהיא מגיעה לאפס .אם נותר פועל ,הספירה לאחור היא חוזר בסך הכל שמונה פעמים,
ולאחר מכן הוא מפסיק אוטומטית.
כאשר החזרה האוטומטית כבויה ,הספירה לאחור נעצרת כאשר היא מגיעה לאפס וה-התצוגה מציגה
את שעת ההתחלה המקורית של הספירה לאחור.

 xלחיצה על  Dבזמן שספירה לאחור חוזרת אוטומטית מתבצעת משהה את הזרם
ספירה לאחור .אתה יכול לחדש את הספירה לאחור של החזרה האוטומטית על ידי לחיצה על  ,Dאו
אתה יכול ללחוץ על  Aכדי לאפס לערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור.
פעולות ביפר טיימר ספירה לאחור
השעון מצפצף בזמנים שונים במהלך ספירה לאחור כדי שתוכל להתעדכן על מצב הספירה לאחור
מבלי להסתכל על התצוגה .להלן מתאר סוגי פעולות הביפר שהשעון מבצע במהלך ספירה לאחור.
ביפר סיום הספירה לאחור
ביפר סיום הספירה לאחור מודיע לך מתי הספירה לאחור מגיעה לאפס.
 xכאשר ביפר ההתקדמות כבוי ,נשמע צפצוף סיום הספירה לאחור בערך  10שניות ,או עד שתלחץ
על כפתור כלשהו כדי לעצור אותו.
 xכאשר ביפר ההתקדמות מופעל ,נשמע צפצוף סיום הספירה לאחור בערך שנייה אחת.
Progress Beeper
כאשר ביפר ההתקדמות מופעל ,השעון משתמש בצפצופים כדי לאותת על ספירה לאחור התקדמות
כמתואר להלן.
 xהחל מחמש דקות לפני סיום הספירה לאחור ,השעון פולט ארבע צפצופים קצרים בראש כל דקת
ספירה לאחור.
 x 30שניות לפני סיום הספירה לאחור ,השעון משמיע ארבעה צפצופים קצרים.
 xהשעון משמיע צפצוף קצר עבור כל אחת מ 10-השניות האחרונות של הספירה לאחור.
 xאם זמן ההתחלה של הספירה לאחור הוא שש דקות או יותר ,השעון משמיע צפצוף קצר עבור כל
שנייה מתוך  10השניות האחרונות לפני הגעה לנקודת חמש הדקות.
ארבעה צפצופים קצרים נשמעים לאותת מתי מגיעים לנקודת חמש הדקות.

כדי להגדיר את טיימר הספירה לאחור

 .1בזמן שזמן ההתחלה של הספירה לאחור מופיע בתצוגה ב במצב טיימר ספירה לאחור ,החזק את
 Aלחוץ עד ל זמן ההתחלה הנוכחי של הספירה לאחור מתחיל להבהב ,אשר מציין את מסך הגדרות.
 .2לחץ על  Cכדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג להלן כדי לבחור אחר הגדרות.

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

 .4הקש  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.

לביצוע פעולת טיימר ספירה לאחור

 xלפני התחלת פעולת טיימר ספירה לאחור ,בדוק כדי לוודא שפעולת הספירה לאחור אינה בעיצומה
(מסומן על ידי ספירת השניות לאחור).
אם כן ,לחץ על  Dכדי לעצור אותו ולאחר מכן על  Aכדי לאפס לשעת ההתחלה של הספירה לאחור.

כדי לעצור את האזעקה
לחץ על כפתור כלשהו.

סטופר
שעון העצר מודד את הזמן שחלף ,זמני פיצול ושני גמרים.
כדי להיכנס למצב שעון עצר
השתמש ב C-כדי לבחור בשעון העצר

 xמצב שעון העצר יכול לציין את הזמן שחלף עד  59דקות 59 ,שניות.
 xפעולת מדידת זמן חלוף מתמשכת תימשך פנימית גם אם אתה עובר למצב אחר .עם זאת ,אם
תצא ממצב שעון עצר בזמן זמן הפיצול מוצג ,זמן הפיצול לא יוצג כאשר תחזור למצב שעון עצר.

אזעקה/שעון מעורר

כאשר מופעלת אזעקה ,נשמע צליל האזעקה כאשר זמן ההתראה שלו מגיע .אחת האזעקות היא א
אזעקת נודניק ,בעוד ארבעת האחרות הן אזעקות יומיות .אתה יכול גם להפעיל אות זמן לפי שעה
שגורם ללצפות לצפצף פעמיים בכל שעה בשעה.
כדי להיכנס למצב אזעקה
השתמש ב C-כדי לבחור את האזעקה
 xמסך האזעקה הנודניק מסומן על ידי  ,SNZבעוד שמסכי האזעקה האחרים ממוספרים  AL1עד .AL4
מסך אות זמן שעה מסומן על ידי .SIG
 xכשאתה נכנס למצב אזעקה ,הנתונים שצפית בהם בפעם האחרונה שיצאת המצב מופיע ראשון.

להגדרת זמן התראה

 .1במצב אזעקה ,השתמש ב D-כדי לגלול דרך האזעקה מסכים עד לזה שאתה רוצה להגדיר את
השעה שלו מוצג.

 .2החזק את  Aלחוץ למשך כשתי שניות עד שזמן האזעקה יתחיל להבהב .זה מסך ההגדרות.
 .3לחץ על  Cכדי להעביר את ההבהוב בין הגדרות השעה והדקות.
 .4בזמן שהגדרה מהבהבת ,השתמש ב )+( D-ו )–( B-כדי לשנות אותה.
 .5הקש  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.
כדי לבדוק את האזעקה
במצב אזעקה ,החזק את  Dלחוץ כדי להפעיל את האזעקה.
כדי להפעיל ולכבות את האזעקה ואת אות הזמן השעה

 .1במצב אזעקה ,השתמש ב D-כדי לבחור אזעקה או את אות הזמן השעה.
 .2כאשר האזעקה או אות הזמן השעה שאתה רוצה הוא נבחר ,הקש  Aכדי לעבור בין מופעל לכבוי.
 xמחוון האזעקה פועל (כאשר אזעקה כלשהי מופעלת) ,נודניק מחוון האזעקה (כאשר אזעקת
הנודניק מופעלת) ,וה -מחוון אות זמן שעה פועל (כאשר הזמן שעה האות פועל) מוצגים בתצוגה בכל
המצבים.
כדי לעצור את האזעקה
לחץ על כפתור כלשהו.

כיוון שעון אנלוגי
כדי להתאים את הזמן האנלוגי
 .1השתמש ב C-כדי לבחור בHand Setting-
 .2החזק את  Aעד שהשעה הדיגיטלית הנוכחית מתחילה להבהב ,המציין את מסך ההגדרה
האנלוגי.
 .3לחץ על  Dכדי להקדים את הגדרת הזמן האנלוגי ב 20-שניות.
 xלחיצה ממושכת על  Dמקדמת את הגדרת הזמן האנלוגי במהירות גבוהה.

 xאם אתה צריך להקדים את הגדרת הזמן האנלוגי דרך ארוכה ,החזק את  Dעד שזמן מתחיל
להתקדם במהירות גבוהה ,ולאחר מכן הקש  .Bזה נועל את ה -high-מהירות תנועת היד ,כך שתוכל
לשחרר את שני הכפתורים .יד במהירות גבוהה
התנועה נמשכת עד שתלחץ על כפתור כלשהו .זה גם ייפסק אוטומטית
לאחר שהזמן מתקדם  12שעות או אם יש אזעקה (אזעקה יומית ,אות זמן שעה ,או צפצוף ספירה
לאחור) מתחיל להישמע.
 .4הקש  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.
תאורה
פני השעון מוארים לקריאה נוחה בחושך.
כדי להדליק תאורה
בכל מצב (למעט כאשר מסך הגדרה ,עם מהבהב הספרות מופיעות בתצוגה) ,הקש  Bכדי להאיר את
התצוגה.
 xאתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לבחור אחד מהם  1.5שניות או  3שניות כמשך ההארה.
כאשר תלחץ על  ,Bהתצוגה תישאר מוארת למשך כ 1.5-שניות או  3שניות ,תלוי בהגדרת משך
הארה הנוכחית.
כדי לשנות את משך ההארה
 .1במצב שמירת זמן ,החזק את  Aלחוץ עד שהשניות יתחילו להבהב .זה מסך ההגדרות.
 .2לחץ על  Cתשע פעמים כדי שמסך הגדרת משך ההארה יהיה בתצוגה.
 .3לחץ על  Dכדי לשנות את משך ההארה בין  1.5שניות ( ) 1ל 3-שניות (.) 3
 .4לאחר שההגדרות יהיו כמו שאתה רוצה ,הקש  Aכדי לצאת ממסך ההגדרות.

