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 : מאפיינים1

  תצוגת שעה בתאורתLED 

  12/  24בחירה של פורמט תצוגת שעה 

 הגדרת שלוש רמות בהירות תאורה 

 התראה ונמנום 

  מצב פעולות פעולת כפתור מסתובב של(MODE מעלה ,UP מטה ,DOWN) 

 טמפרטורה (C / F) 

  על ידי כאשר המכשיר מופעל  מתגשניות בלחיצה על ה 6תאורת הרקע תדלוק במשך
 .AAAסוללות  3

 פעולת מצב לילה 

  מתאם חשמלDC  או כבלUSB 

 

 מתג הפעולות: 2
 

 תכונה                   

 פעולה

  UPמעלה 
 )בכיוון השעון(

 DOWNמטה 
 )נגד כיוון השעון(

 MODEמצב 

סטנדרטי 
Standard 

 סיבוב

בחירת רמת 
בהירות תאורה 
)בהיר / בינוני / 

 כהה(

 OFF/ כיבוי  ON הפעלה
פעולת התראה )סמל של 

AL  יופיע עם הפעלת
 תכונת ההתראה(

  C / °F°מעבר בין  החזק

 הגדרת שעה
 אחורה 1שלב  קדימה 1שלב  סיבוב

   החזק

 הגדרת התראה
 אחורה 1שלב  קדימה 1שלב  סיבוב

   החזק

 סיבוב הגדרת מצב לילה
/ כיבוי  ONהפעלה 
OFF  של מצב

 לילה

 OFF/ כיבוי  ONהפעלה 
 של מצב לילה

 

 הפעלה: 3

 הגדרת שעה (1

על מנת להיכנס אל שניות  2במשך  MODEבמצב תצוגת שעה, החזיקו את מקש מצב  .א
 < שעה < דקה. שעות 24שעות /  12תצוגת  מצב הגדרת שעה. רצף ההגדרה:

 תוך כדי הליך ההגדרה, הפריט המוגדר יהבהב. .ב

 

 הגדרת התראה (2

היכנס אל על מנת לשניות  2במשך  MODEהחזיקו את מקש מצב תחת מצב התראה,  .א
 דקה. <רצף ההגדרה: שעה  התראה. מצב הגדרת
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 יהבהב. AL, סמל תוך כדי הליך ההגדרה .ב

 .ויהבהב יםהמוגדר יםהפריטכל הגדרה,  תחת מצב .ג

 

 פעולת מצב לילה (3

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

פעמים על מנת להיכנס אל  MODE  3בתוך ממשק השעה, לחצו על מקש המצב .ב
משמעו  OFF .ON/ לכבות  ONסובבו את הכפתור על מנת להפעיל ממשק מצב לילה. 
 משמעו כיבוי התכונה. OFFהפעלת התכונה, 

 .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
גדרת מצב לילה. רצף ההגדרה: שעת התחלה < דקת התחלה < שעת עצירה < דקת ה

בעת הגדרת שעת התחלת מצב לילה, הנקודה העליונה תופיע, ובהגרת שעת  עצירה.
 העצירה, הנקודה התחתונה תופיע.

 

 SNOOZEונמנום  ALARMפעולת התראה  (4

 דקות. 2( במשך צפצופי ביפ ביפ / שנייה 4יושמע הזמזם ), מופעלת ההתראה כאשר .א

 1סובבו את הכפתור בכיוון השעון או נגד כיוון השעון בשלב  כאשר ההתראה מופעלת, .ב
דקות. תוך כדי  5יהבהב. ההתראה תופעל שוב תוך  ALיפעיל את תכונת הנמנום, סמל 

אם תסובבו את הכפתור ימינה או שמאלה, תופעל פעולת נמנום הפעלת ההתראה, 
פעולת הנמנום תחזור על עצמה דקות נוספות.  5כעבור חדשה, וההתראה תופעל שוב 

 אם תמשיכו לסובב את הכפתור ימינה או שמאלה תוך כדי הפעלת ההתראה.

כעת תופעל  להפסקת ההתראה. 1לחצו על המתג פעם תוך כדי הפעלת ההתראה,  .ג
 ההתראה שוב באותה שעה ביום הבא.

 

 טמפרטורה (5

 .C / Fבין גת הטמפרטורה להעברת תצו UPחזיקו את מקש מעלה הסובבו ו

 

 פעולות אחרות (6

מקש  את שליטה בשלוש רמות בהירות תאורה: ברירת המחדל היא רמה גבוהה. סובבו .א
 למעבר אל רמת בהירות תצוגה גבוהה / בינונית / נמוכה. UPמעלה 

 . צריכת חשמל4

הסוללה משמשת רק לזיכרון השעה, לא לתמיכה אינן כלולות,  AAAסוללות  X 3 .א
 ת השעון.בפעול

 כלול. USBאינה כלולה / כבל  וולט DC 5ל משחכניסת  .ב

 


