
 3446הוראות הפעלה למנגנון 

 

ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה   *שים לב שאיורי המוצר במדריך זה נועדו לעיון בלבד, 

 ִאיּור. הבמקצת ממה שמתואר על ידי 

 ך זה משתמשים בביטויים כגון "משמיע אזעקה". * כל ההסברים במדרי

פירושו "גורם לשעון   פעולות אזעקה. כאשר אזעקת הרטט מופעלת, ביטויים אלה צריכים להיות 

 לרטוט" 

 

 מדריך כללי 

 כדי לעבור ממצב למצב.  C* לחץ על 

 . חוזרת לשעון הזמן C* לאחר ביצוע פעולה בכל מצב, לחיצה על  

)מסומן כאשר   * אם לא תלחץ על אף כפתור במשך כמה דקות בזמן ביצוע הגדרות בכל מצב 

)הגדרות מפסיקות להבהב(    ההגדרות מהבהבות(, השעון מנקה אוטומטית את מסך ההגדרות

 א. וחוזרת לתצוגה הרגילה עבור המצב שבו אתה נמצ

למשך שניה אחת או שתיים.    C* שעון זה חוזר למצב שמירת זמן בכל פעם שאתה מחזיק את לחצן 

צריך לעשות לאחר מכן, החזק   אם אי פעם תאבד את המעקב באיזה מצב אתה נמצא או מה אתה

 לחוץ כדי לחזור לקביעת זמן רגילה.  Cאת 

 כדי להאיר את התצוגה.  L* בכל מצב לחץ על  

 

 

 מצב שמירת זמן 

 

 כדי להגדיר את השעה והתאריך 

 נבחרים.  ספרות השניות מהבהבות בתצוגה בגלל שהן  . החזק זמן מה במצב שמירת זמן עד 1



 סדר פעולות   את הבחירה בהמשךכדי לשנות   C. הקש על 2

 

  D. אם תלחץ על  00לכדי לאפס את השניות   D. בעוד ספרות השניות נבחרות )מהבהבות(, הקש  3

מתווסף לדקות. אם   1-ו 00-מאופסים ל  , השניות59עד   30בזמן שספירת השניות היא בטווח של 

 , ספירת הדקות ללא שינוי. 29עד  00 ספירת השניות היא בטווח של

  Bל את המספר או י הגדל כדי  Dעוד כל ספרות אחרות )מלבד שניות( נבחרות )מהבהבות(, הקש  . ב 4

- ל  12כדי לעבור בין  Bאו  Dנבחר, הקש   שעות היא  12/24כדי להקטין אותו. בעוד שהגדרת פורמט 

24 . 

כפתור למטה משנה את הבחירה   שעות, החזק   12/24* למעט בעת כוונון השניות או הגדרת פורמט 

 חית במהירות גבוהה. הנוכ

אין אינדיקטור עבור  ." P.Mציין "  מופיע בתצוגה כדי  Pהשעות, המחוון  12* כאשר נבחר פורמט 

"A.M ". 

 מופיע בתצוגה.  24שעות, המחוון  24* כאשר נבחר פורמט 

 . 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 סוללת    לאחר שקבעתם את התאריך, לא אמורה להיות סיבה לכך 

 השעון. 

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

 

 ְתאּוָרה 

 כדי להאיר את התצוגה למשך כשתי שניות.  L  בכל מצב, לחץ על

 * תאורה עשויה להיות קשה לראות כאשר צופים באור שמש ישיר. 

 * התאורה נכבית אוטומטית בכל פעם שנשמעת אזעקה. 

 *שימוש תכוף בתאורה מוריד את הסוללה. 

 

 אזעקת רטט 

להשתמש  אזעקה. זה מאפשר לך   כאשר אזעקת הרטט מופעלת, השעון רוטט במקום להשמיע

 בשעון מבלי להפריע לאחרים על ידי צלילי צפצוף. 

שעון עצר ומצבי    ניתן להשתמש באזעקת הרטט כדי להחליף צלילי אזעקה בטיימר הספירה לאחור, *

 אזעקה. 



פעולות אזעקה. כאשר   כל ההסברים במדריך זה משתמשים בביטויים כגון "משמיע אזעקה" עבור  *

 פירושו "גורם לשעון לרטוט".  ה צריכים להיות אזעקת הרטט מופעלת, ביטויים אל

מבוצע. זה נובע מרטט של רצועת   שעונים עם פס מתכת עשויים להפיק רעש בעת פעולת רטט *

 תקלה בשעון.  המתכת, ואינו מעיד

 

 כדי להפעיל ולכבות את אזעקת הרטט 

 

 לחוץ למשך כשתי שניות כדי להפעיל את אזעקת הרטט   Dבמצב שמירת זמן, החזק את  

 לא מוצג(.  )מחוון אזעקת רטט מוצג( וכבוי )מחוון 

 כשאתה עובר למצב כבוי.  השעון ירטוט כאשר תעבור למצב מופעל ויצפצף  *

 טון פעולה.  הפעלת אזעקת הרטט גם משביתה את הלחצן *

 

 מצב טיימר ספירה לאחור 

 

שעות. כאשר הספירה לאחור מגיעה   24ניתן להגדיר את הספירה לאחור בטווח של שנייה אחת עד 

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

של השעה הנוכחית שבה שעת ההתחלה של הספירה    ר מוצגת במקום* ספירת שעות הספירה לאחו 

 המבצע בעיצומו.  ההגדרה היא שעה אחת או יותר, ותוך כדי ספירה לאחור  לאחור

 

 כדי להגדיר את שעת ההתחלה של הספירה לאחור 

 להציג כי הם נבחרו.   -. החזק זמן מה במצב טיימר ספירה לאחור. ספרות השעות מהבהבות ב 1

 כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.  C. הקש 2

 



 כדי להקטין אותו. מחזיק גם  Bכדי להגדיל את המספר שנבחר או  D. הקש  3

 כפתור משנה את הבחירה במהירות גבוהה. 

x   הקשD  ו-B  00' 0:00-זמנית כדי לנקות את שעת ההתחלה ל -בו ." 

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

כדי לחזור לטיימר הספירה   A. לאחר שהגדרת את שעת ההתחלה של הספירה לאחור, הקש 4

 לאחור 

 מצב. 

 

 כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור 

 ר. בזמן שבמצב טיימר ספירה לאחור כדי להתחיל את הספירה לאחו  D. הקש  1

 כדי להשהות את הספירה לאחור.  D. לחץ שוב על  2

 . Dאתה יכול לחדש את הספירה לאחור על ידי לחיצה על   *

 כדי לאפס את זמן הספירה לאחור  B. עצור את טיימר הספירה לאחור ולאחר מכן לחץ על 3

 ערך התחלתי. 

ה מפסיק את  את שניות או עד  10כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור, האזעקה תישמע למשך  *

זמן הספירה לאחור  האזעקה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו. פעולת הספירה לאחור נפסקת וה

 מאופס אוטומטית לערך ההתחלתי שלו לאחר סיום האזעקה.

 

 סטופר /מצב שעון עצר

  ים. הטווח של שעון העצררממצב שעון העצר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, זמני פיצול ושני ג

 מצב כולל גם פונקציית התחלה אוטומטית.  עון העצר שניות. ש 59.99דקות,  59שעות,  23הוא 

 התקדמות.  השעה הנוכחית שבה פועלת שעון עצר * ספירת השעות שחלפה מוצגת במקום 

 

 לגבי פונקציית ההפעלה האוטומטית 

ספירה לאחור.   גורמת לשעון לבצע חמש שניות  Dעם פונקציית ההפעלה האוטומטית, לחיצה על  

באופן אוטומטי. במהלך שלוש   כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס, פעולת שעון העצר מתחילה 

 כל שנייה. השניות האחרונות של הספירה לאחור, נשמע ביפר 

 מטית כדי להפעיל ולכבות את פונקציית ההפעלה האוטו

המחוון   לסירוגין.  כדי להחליף אותו  Bבזמן שהתצוגה מציגה את כל האפסים במצב שעון עצר, הקש * 

AUTO-ST  מוצג בתצוגה העליונה בעוד  05-מופיע וAuto - Start  מופעל. מחווןAUTO-ST    אינו מוצג

 התצוגה מציגה את השעה הנוכחית כאשר ההפעלה האוטומטית כבויה.  והחלק העליון של 



 שעון מעורר /מצב אזעקה 

 

  שניות( מתבצע  10שניות או רטט של  20של   צליל)  כאשר האזעקה היומית מופעלת, פעולת אזעקה

האזעקה לאחר שהיא מתחילה   בשעה שנקבעה מראש בכל יום. לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור

 הישמע. כאשר הזמן השעה

 כדי להגדיר את זמן ההתראה 

    התצוגה. ספרות השעה מהבהבות כי כן  לחוץ עד שספרות השעה יתחילו להבהב A. החזק את 1

 נבחר. 

 אוטומטית.  פעולה זו תפעיל את האזעקה היומית 00* 

 סדר פעולות.   כדי לשנות את הבחירה בהמשך C. הקש על 2

 

אחד  כל  כדי להקטין אותם. מחזיק מעמד  B-כדי להגדיל את הספרות שנבחרו ו D. לחץ על 3

 מהלחצנים משנה את הבחירה במהירות גבוהה. 

 לקביעת זמן קבועה.   שעות( של זמן ההתראה תואם לפורמט שבחרת 24-שעות ו 12* הפורמט )

נכון כמו בוקר )ללא מחוון(   שעות, הקפד להגדיר את השעה 12* בעת הגדרת זמן ההתראה בפורמט 

 (. Pאו אחר הצהריים )

 כדי לחזור למצב ההתראה.  Aהקש  . לאחר שתגדיר את זמן ההתראה, 4

 

 כדי להפעיל ולכבות את האזעקה היומית ואת אות הזמן השעה

 במצב אזעקה כדי לשנות את מצב האזעקה היומית ואות הזמן השעה ברצף הבא.  Bלחץ על  

 ( מוצגים ( ומחוון הדלקת זמן שעה )   מחוון האזעקה מופעל )  *

 עלות. בתצוגה בכל המצבים כאשר פונקציות אלו מופ 

 

 כדי לבדוק את צליל האזעקה 

                                                                     תוך כדי מצב אזעקה כדי להפעיל את האזעקה. Bהחזק את 

 הגדרות.  ON/OFFמשנה גם את האזעקה ואת אות הזמן השעה  Bשימו לב שלחיצה על  *



 מצב זמן כפול 

 

 אזור זמן אחר. אתה יכול גם לבחור את שמירת הזמן במצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן 

 מצב שמירת זמן. משעות( בנפרד  24שעות או  12פורמט )

 

 כדי להגדיר את הזמן הכפול 

 ספרות מהבהבות בתצוגה מכיוון שהן נבחרו.  . החזק זמן מה במצב זמן כפול. השעה1

 סדר פעולות.   כדי לשנות את הבחירה בהמשך C. הקש 2

 

להקטין אותם. החזקת כל אחד מהלחצנים   כדי  B-כדי להגדיל את הספרות שנבחרו ו D. הקש  3

 הבחירה במהירות גבוהה.  משתנה

 כדי לחזור למצב זמן כפול.  A . לאחר שתגדיר את השעה, הקש 4

 של מצב שמירת זמן.   * במצב זמן כפול, ספירת השניות מסונכרנת עם ספירת השניות

 . שעות 24-שעות ל  12כדי לעבור בין  B* במצב זמן כפול, הקש 


