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 : מאפיינים1
  תצוגת שעה בתאורתLED 

  12/  24בחירה של פורמט תצוגת שעה 

 התראה ונמנום 

  בתצוגת טמפרטורה- C  אוF 

  :טווח טמפרטורהC50  ~C0 

  (18:00-06:00)הגדרת מצב לילה 

 פעולת מראה 

 תצוגת שעה וטמפרטורה מקש 

 2  תאורהבהירות רמות 

  מצב חמישה מקשי פעולה(MODE התראה ,ALARM נמנום / תאורה ,LIGHT  /
SNZ מעלה ,UP מטה ,DOWN) 

 ( 3פעולת זיכרון שעה X  סוללותAAA )לזיכרון שעה 

  :3צריכת חשמל X  סוללותAAA )לא כלולות( 

  כבל טעינהUSB )כלול( 
 

ותידלק תאורת  פביפ , יישמע צליל ביUSBכאשר המכשיר מופעל על ידי סוללות או כבל 
LED. 

, LIGHT  /SNZנמנום / תאורה  מקשעל  בלחיצה, המכשיר מופעל על ידי סוללותכאשר 
 שניות. 5תידלק למשך  LEDתאורת 

 תדלוק תמיד. LEDתאורת , USBכאשר המכשיר מופעל על ידי כבל 

 

 פעולות: מקשי 2
/ כבוי  ONיוצג: שעה < טמפרטורה < מצב לילה מופעל   MODEבלחיצה על מקש מצב .א

OFF 

 .2להעברת האור אל רמה  UPמעלה  לחצו על מקש .ב

להפעלה / ביטול של פעולת  ALARMלחצו על מקש התראה במצב תצוגת שעה,  .ג
 ההתראה.

 

 : הפעלה3
 הגדרת שעה (1

על מנת להיכנס אל מצב הגדרת  MODEהחזיקו את מקש מצב  במצב תצוגת שעה, .א
 שעות. 24שעות /  12שעה. רצף ההגדרה: שעה < דקה < תצוגת 

 , הפריט המוגדר יהבהב.דרהגהתוך כדי הליך ה .ב

להתקדמות של שלב אחד. החזיקו את מקש פעם אחת   UPלחצו על מקש מעלה .ג
 שלבים / שנייה. 8שניות להתקדמות במהירות של  2במשך   UPמעלה
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 2במשך  DOWNהחזיקו את מקש מטה לחזרה אחורה.  DOWNה טלחצו על מקש מ .ד
 .שלבים / שנייה 8שניות לחזרה אחורה במהירות של 

בתצוגת השעה אחר הצהריים, אך  PMשעות, יופיע  12אם בחרתם פורמט תצוגת של  .ה
 בתצוגת השעה בבוקר. AMלא יופיע 

שניות,  10או כאשר לא מתבצעת פעולה כלשהי במשך  MODEבלחיצה על מקש מצב  .ו
 תאושר ההגדרה והמכשיר ישוב אל מצב תצוגה רגיל.

 

 הגדרת התראה (2

והשעה  AL. סמל ההתראה ALARMש ההתראה במצב תצוגת שעה, החזיקו את מק .א
ואז תיכנסו אל מצב הגדרת התראה. רצף ההגדרה: שעה < דקה < משך יהבהבו, 

 דקות(. 60עד  5 -נמנום )החל מ

 תוך כדי הליך ההגדרה, הפריט המוגדר יהבהב. .ב

פעם אחת להתקדמות של שלב אחד. החזיקו את מקש   UPלחצו על מקש מעלה .ג
 שלבים / שנייה. 8להתקדמות במהירות של  שניות 2במשך   UPמעלה

 2במשך  DOWNלחזרה אחורה. החזיקו את מקש מטה  DOWNלחצו על מקש מטה  .ד
 שלבים / שנייה. 8שניות לחזרה אחורה במהירות של 

 המוגדר יהבהב. ALתוך כדי הליך ההגדרה, סמל ההתראה  .ה

 10שך או כאשר לא מתבצעת פעולה כלשהי במ ALARMבלחיצה על מקש ההתראה  .ו
 שניות, תאושר ההגדרה והמכשיר ישוב אל מצב תצוגה רגיל.

 כאשר ההתראה מופעלת, לחצו על מקש כלשהו על מנת להפסיק את ההתראה. .ז

 

 כאשר ההתראה מופעלת (3

 .(פביפ )בי 1יופעל למשך דקה הזמזם  .א

תפסיק את ההתראה ותפעיל את  LIGHT  /SNZלחיצה על מקש נמנום / תאורה  .ב
עד להגעה אל שעת ההתראה הבאה יהבהב  ALסמל ההתראה פעולת הנמנום. 

 שהוגדרה.

להפסקת  DOWNומטה  UP, מעלה ALARM, התראה MODEלחצו על מקשי מצב  .ג
 מופיע, ההתראה תופעל ביום הבא באותה השעה. ALאם סמל ההתראה ההתראה. 

ייעלם ופעולת ההתראה  AL, סמל ההתראה ALARMבלחיצה על מקש התראה 
 כבה.ת

 

 SNOOZEנמנום  פעולת (4

 דקות. 5פרק הזמן של ברירת המחדל לנמנום הוא  .א

על מנת להגדיר את ההתראה,  ALARMהחזיקו את מקש ההתראה במצב התראה,  .ב
ממשק שלוש פעמים על מנת להיכנס אל הגדרת  ALARMמקש ההתראה לחצו על 

על  DOWNאו מטה  UPתהבהב. לחצו על מקש מעלה  05. הספרה פרק הזמן לנמנום
 דקות. 60עד  5 -החל מזמן הנמנום להגדיר את פרק  מנת

פעם אחת להתקדמות של שלב אחד. החזיקו את מקש   UPלחצו על מקש מעלה .ג
 שלבים / שנייה. 8שניות להתקדמות במהירות של  2במשך   UPמעלה
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 2במשך  DOWNלחזרה אחורה. החזיקו את מקש מטה  DOWNלחצו על מקש מטה  .ד
 שלבים / שנייה. 8ת של שניות לחזרה אחורה במהירו

תפסיק את  LIGHT  /SNZנמנום / תאורה מקש לחיצה על בעת הפעלת ההתראה,  .ה
עד להגעה אל שעת יהבהב  ALסמל ההתראה ותפעיל את פעולת הנמנום, ההתראה 

 ההתראה הבאה שהוגדרה.

/  LIGHTלחיצה על מקש נמנום / תאורה באם המכשיר מופעל על ידי סוללות בלבד,  .ו
SNZ ת תאורLED  שניות. 5תדלוק במשך 

 

 פעולת מצב לילה (5

בשעות  תעמעם אוטומטית את התאורה LEDהמשמעות של מצב לילה היא כי תצוגת  .א
 הלילה.

להיכנס אל ממשק  פעמיים על מנת  MODEבתוך ממשק השעה, לחצו על מקש המצב .ב
להפעיל או לכבות את פעולת  DOWNאו מטה  UP. לחצו על מקש מעלה מצב לילה

 לה.מצב לי

 .6:00עד  18:00ברירת המחדל של מצב לילה היא הזמן בין השעות  .ג

על מנת להיכנס אל  MODEהחזיקו את מקש מצב , ONכאשר מצב לילה מופעל  .ד
הגדרת מצב לילה. רצף ההגדרה: שעת התחלה < דקת התחלה < שעת עצירה < דקת 

 עצירה.

 

 הגדרת רמת בהירות תאורה (6

 שתי רמות בהירות תאורה. .א

 דל היא רמת תאורה בהירה.ברירת המח .ב

 להעברה אל רמת תאורה מעומעמת. UPלחצו על מקש מעלה  .ג

 

 תצוגת טמפרטורה (7

לחצו על מנת להציג את הטמפרטורה.  MODEלחצו על מקש מצב במצב תצוגת שעה,  .א

 .Fאו  Cלהעברת תצוגת הטמפרטורה בין יחידות  DOWNעל מקש מטה 

עד שיישמע צליל התראה  MODEצב במצב תצוגת טמפרטורה, החזיקו את מקש מ .ב
שניות( <  10שניות( < שעה ) 5תראה בתצוגה: טמפרטורה ) LED. תאורת פביביפ 

 תצוגה חוזרת.

, ואז המכשיר פביפ עד להשמעת צליל התראה בי MODEהחזיקו שוב את מקש מצב  .ג
 ישוב אל מצב תצוגת שעה.

 

 


