
 תצוגת שעה
השעון מצויד באפשרות להאיר את המסך בכל פעם שהשעון המעורר מופעל.  (ניתן 

 לראות את ההסבר בתאורה האחורית).
 על מנת  Eכאשר הינך במצב תצוגת שעה, לחץ על כפתור 

 שעות.  24 -ל 12לעבור ממצב של פורמט 
 כיוון השעה והתאריך 

 תצוגת השניות תחל להבהב., Aלחץ על כפתור  .1
 לשנות את הבחירה עפ"י האיור. Cלחץ על כפתור  .2

 

                
 

על מנת לאתחל את  Eכאשר ספרות השניות מהבהבות, לחץ על כפתור  .3
 ".00שהשניות "

 ) תשנה את הספרות. -(+) או כפתור ( Eלחיצה על כפתור  .4
 צב תיכנות. לצאת ממ Aלאחר כיוון השעה והתאריך, לחץ על כפתור  .5

 
 תאורה אחורית 

כאשר הינך מפעיל את הפונקציה של תאורה אחורית, כל פעם שהשעון המעורר, סטופר 
 או טיימר מופעלים, המסך יואר. 

 הפעלת התאורה האחורית
כשתי שניות עד אשר הפונקציה  Bכאשר הינך במסך של תצוגת שעה, לחץ על כפתור 

 של התאורה האחורית מופעלת. 

 
 תאורה האחורית יופיע בכל מסך. סמן ה

 בכל מצב תפעיל את תאורת המסך לשלוש שניות.  Dלחיצה על כפתור 
 

 שעון מעורר
שניות, לחיצה על כל כפתור תגרום  20-כאשר השעון המעורר מופעל הוא מצלצל לכ

 להשתקת הצלצול. 
 כאשר סיגנל השעה העגולה מופעל , השעון ישפיע "ביפ" בכל שעה עגולה. 

 ון השעון המעוררכיו
 . ספרות השעות תחל להבהב.Aבמסך של שעון מעורר, לחץ על כפתור  .1
 לשנות את הבחירה בין השעות לדקות. Cלחץ על כפתור  .2
 ) תשנה את הספרות.-( B(+) או על כפתור  Eלחיצה על כתור  .3
 , תוציא את השעון ממצב של תיכנות. Aלחיצה על כפתור  .4

 

 
 נל שעה עגולה.כיוון שעון מעורר יומי וסיג

על מנת לשנות את הסטאטוס של  Bכאשר הינך במסך של שעון מעורר, לחץ על כפתור 
 השעון המעורר היומי וסיגנל השעה העגולה עפ"י האיור. 

 
 בדיקת השעון המעורר

 עד הישמע צפצוף.  Eכאשר הינך במסך של שעון מעורר, לחץ על כפתור 
 
 
 

 טיימר
דקות. כאשר הספירה  60שניה ועד  1יכולה להיות מופעלת בטווח של פונקצית הטיימר 

 שניות, או עד אשר ילחץ אחד הכפתורים.  10מגיעה לאפס, יושמע צלצול למשך 
 כיוון הטיימר

 ,   עד אשר הספרות מהבהבות. Aבמסך של טיימר, לחץ על כפתור  .1
 על מנת לבחור בין השעות לדקות. Cלחץ על כפתור  .2
 ) תשנה את הספרות. -( B(+) או כפתור  Eלחיצה על כפתור  .3
 , תוציא את השעון ממצב תיכנות.Aלחיצה על כפתור  .4

 
 שימוש בטיימר

 תפעיל את התחלת הספירה לאחור.  Eבתצוגה של טיימר, לחיצה על כפתור  .1
 , תגרום להפסקת הספירה. Eלחיצה נוספת על כפתור  .2
, תאתחל את הטיימר לערך Bר לאחר הפסקת הספירה, לחיצה על כפתו .3

 ההתחלתי  שהוזן. 
 

 סטופר
 פונקצית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ושתי סיומות שונות. 

 מדידת זמן
 על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד. Eלחץ על כפתור  .1
 על מנת לעצור את מדידת הסטופר. Eלחץ על כפתור  .2
 .00על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה  Bלחץ על כפתור  .3

 
 מדידת זמן כפול

 להתחלת המדידה Eלחץ על כפתור  .1
לעצירת המדידה עד לנקודה זו (הסטופר ממשיך לעבוד  Bלחץ על כפתור  .2

 במקביל). 
 על מנת להציג את המשך המדידה על המסך.  Bלחץ על כפתור  .3
 לעצירת המדידה.  Eלחץ על כפתור  .4
 על מנת לאפס את כל המדידות. Bלחץ על כפתור  .5

 סיומותמדידת שני 
 להתחלת המדידה.  Eלחץ על כפתור  .1
 למדידת הסיומת הראשונה.  Bלחץ על כפתור  .2
 למדידת הסיומת השניה. Eלחץ על כפתור  .3
 על מנת להציג את הסיומת השניה.  Bלחץ על כפתור  .4
 על מנת לאפס את התוצאות.   Bלחץ על כפתור  .5

 פונקצית איתחול אוטומטית
ניות ברגע שהוא מתאפס, כאשר בשלוש שניות ש 5בפונקציה זו השעון סופר לאחור 

 האחרונות הוא משפיע צפצוף.
 . B. במצב של סטופר, כאשר הכל מאופס, לחץ על כפתור 1
 להתחלת הספירה.  E. לחת על כפתור 2

 כיוון זמן היעד
 . A. במצב של סטופר, כאשר הכל מאופס, לחץ על כפתור 1
 ת.. לשינוי השעה, דקות,ספרו C. לחץ על כפתור 2
 ) תגרום לשינוי הספרות.-( B(+) או  E. לחיצה על כפתור 3
 , תוציא את השעון ממצב תיכנות. A. לחיצה על כפתור 4
  
 
 
 
 

 

 )DW-6600( 1199/1220/1298ספר למנגנון 
 הדרכה כללית

 על מנת לעבור ממצב למצב.  Cלחץ על כפתור 
 על מנת להאיר את המסך.  Dבכל מסך בו הינך נמצא לחץ על כפתור 

 ניתן לכוון את השעון כך שבכל פעם שיושמע השעון המעורר, המסך יואר. 
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