הוראות הפעלה למנגנון 3435
הצג טקסט בהתאם לדגם השעון שלך מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר ,או
דמויות בהירות על רקע כהה .כל התצוגות לדוגמה במדריך זה מוצגות באמצעות
דמויות כהות על אור
רקע כללי.
פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.
כל חלק במדריך זה מספק לך את מידע שאתה צריך כדי לבצע פעולות בכל אחד מהם מצב.
הוראות כלליות
הקש  Bכדי לעבור ממצב למצב.
לאחר ביצוע פעולה בכל מצב ,לחיצה על  Bתחזור לשעון הזמן מצב.

השעון חוזר למצב שמירת זמן באופן אוטומטי אם אינך מבצע פעולת הלחצן למשך דקה אחת או
שתיים במצב התראה והגדרת זמן .בכל מצב ,הקש על  Cכדי להאיר את התצוגה.
תצוגת שעה

השתמש במצב שמירת זמן כדי להציג את השעה הנוכחית ו ַתאֲ ִריך.
כדי לעבור בין שמירת זמן של  12שעות ל 24-שעות במצב שמירת זמן ,הקש על  Aכדי לעבור בין
פורמטים של  12שעות ו 24-שעות.
* בפורמט של  12שעות ,מחוון  PMמופיע עבור זמנים בטווח של צהריים עד  .23:59וללא אינדיקטור
מופיע לזמנים בטווח של חצות עד  11:59בבוקר.
בפורמט של  24שעות ,הזמנים מוצגים בטווח של  0:00עד  ,23:59עם מחוון  24שעות.

שעון מעורר/אזעקה

כאשר האזעקה היומית מופעלת ,האזעקה נשמעת עבור  20שניות בשעה שנקבעה מראש בכל יום.
כאשר השעה אות זמן מופעל ,השעון מצפצף כל שעה.
* כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות ב -מצב אזעקה ,אליו אתה נכנס על ידי לחיצה על B
כדי להגדיר את זמן ההתראה
 .1במצב אזעקה ,הקש  .Cספרות השעה מהבהבות
* פעולה זו מפעילה את האזעקה באופן אוטומטי.
 .2הקש  Cכדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.

 .3הקש  Aכדי להגדיל את הספרות שנבחרו .לחיצה ארוכה על  Aמשנה את המספר ב -מהירות
גבוהה.
 .4לאחר שתגדיר את זמן ההתראה ,השתמש ב C-כדי לחזור למצב ההתראה.
* אם לא תפעיל שום לחצן במשך דקה אחת או שתיים בזמן שבחירה מהבהבת ,ההבהוב מפסיק
והשעון חוזר למצב שמירת זמן באופן אוטומטי.
כדי לעצור את האזעקה
לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע.
כדי להפעיל ולכבות את האזעקה היומית ואת אות הזמן השעה לחץ על  Aבזמן במצב התראה כדי
לשנות את המצב של ההתראה היומית והשעה אות זמן ברצף הבא.

כדי לבדוק את האזעקה
החזק זמן מה במצב אזעקה כדי להפעיל את האזעקה.

סטֹופֶּ ר

מצב שעון העצר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף ,בפיצול פעמים ,ושני גמרים .הטווח של שעון
העצר הוא  59דקות 59.99 ,שניות.
* שעון העצר ממשיך לרוץ ,מתחיל מחדש מאפס לאחר מכן זה מגיע לגבול שלו ,עד שאתה עוצר
אותו.
* פעולת מדידת שעון העצר נמשכת גם אם אתה יוצא ממצב שעון העצר.
* יציאה ממצב שעון עצר בזמן פיצול זמן קפוא בתצוגה מנקה את זמן הפיצול וחוזר לחלוף
מדידת זמן.
* כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות ב -מצב שעון עצר ,אליו נכנסים על ידי לחיצה על B

הגדרת זמן

השתמש במצב הגדרת זמן כדי להגדיר את השעה הנוכחית ו ַתאֲ ִריך.

כדי להגדיר את השעה והתאריך
 .1השתמש ב B-כדי להיכנס למצב הגדרת זמן
* הספרות של השני מהבהבות מכיוון שהן נבחרו.
 .2הקש על  Cכדי לשנות את הבחירה בהמשך
סדר פעולות.

 .3בזמן שהספרות של השניה נבחרות (מהבהבות) ,הקש  Aכדי לאפס את השניות ל  00אם תלחץ
על  Aבזמן שהספירה של השניה היא בטווח של  30עד  ,59השניות
מאופסים ל -ו 1-מתווסף לדקות .אם הספירה של השניה היא בטווח של  00עד  ,29ספירת הדקות
ללא שינוי.
 .4בעוד כל ספרות אחרות (מלבד שניות) נבחרות (מהבהבות) ,הקש  Aכדי להגדיל את המספר.
בזמן שהיום בשבוע נבחר ,לחיצה על  Aמתקדמת
ליום המחרת .לחיצה ארוכה על  Aמשנה את הבחירה הנוכחית במהירות גבוהה.
 .5לאחר הגדרת השעה והתאריך ,הקש  Bכדי לחזור למצב שמירת זמן.
* אם לא תפעיל שום לחצן במשך דקה אחת או שתיים בזמן שבחירה מהבהבת,
ההבהוב מפסיק והשעון חוזר למצב שמירת זמן באופן אוטומטי.

