
 ת המסךרועם סנסור להפעלת תא ZA-2546  דיילי לשעון  הוראות הפעלה וכיוון

 

 ראשוניכיוון 

  ותסולל 2הכנס AA לא כלולות(. המכשיר בגב( 

 לחץ MODE  00 הספרות –שניות לכניסה למצב תכנות  2למשך (day light saving)  

  , מונה השעות יהבהב.ןשעוהפעם נוספת לכניסה לתכנות   MODEיהבהבו, לחץ 

 הרצויה. השעהעד לקבלת    על לחצני  לחץ 

 ל לחץ עMODE   היום השנה , החודש ,  הדקות, השדות הבאים :  למעבר לתכנות

. )השעון יציג אוטמטית גם את היום   ENG ובחרGER החלף  –בחודש והשפה הרצויה 

 בשבוע( 

  לחץMODE  .ליציאה ממצב תכנות  

 השעון הוצא והכנס סוללות . כיוון ראשוני של*לחזרה למצב 

 

 שעות 42/21תצוגת 

 תשעו 42/21למעבר בין תצוגת  במצב תצוגה רגיל לחץ 

 

 תצוגת טמפרטורה צ'לזיוס או פרנהייט

 פרנהייט Fצ'לזיוס  או  Cלמעבר בין תצוגת  במצב תצוגה רגיל לחץ 

 

 ת מסךרוהפעלת תא

 .העבר ידך מעל המכשיר , תאורת המסך תידלק לחמש שניותבמצב תצוגה רגיל 

 

 4AL שעון המעורר

 תכנות השעה 4שלב 

 4 לחץAL  לחצני  ע"י כוון לשעה הרצויה , מונה השעות יהבהב ,שניות  2למשך    

    לחצני  לדקות וכוון  ע"ילמעבר    MODEלחץ על 

 חזיר את התצוגה למצב שעון.תפעמיים   MODEר שקבעת את השעה לחיצה על אחל

 

 הפעלת השעון המעורר 2שלב 

 לחץ על  להפעלת השעון המעוררAL1  תופיעתצוגת פעמון  ,השעוןבגב. 

 לחץ על  השעון המעורר לביטולAL1  תכבהתצוגת פעמון  ,השעוןבגב. 

  ע"י העברת היד מעל לשעון. ולהפעיל נודניק בזמן הצילצול ניתן להפסיק את הצילצול 

 

 ביטול שעון מעורר 

  על לחצני  לחץלכיבוי השעון המעורר AL1  ואו AL2   הפעמונים שני להעלמת עד

 התצוגה.מ



 

                      The manual for DM3931 alarm clock 

 

 

Manual time setting 

Press and hold MODE for 2 seconds. Run set the time manually. 

The lcd display will blink.perform the mode switching by pressing MODE in the following 

sequence:  Zone set---hour---minute---year---month---date---weekday language.---exit setting 

At the lcd display blink Zone time, press UP and DOWN to set the zone time. 

Press MODE- the hour display will blink 

press UP and DOWN to set the hour. 

Press MODE- the minute display will blink 

press UP and DOWN to set the minute. 

Press MODE- the year display will blink 

press UP and DOWN to set the year. 

Press MODE- the month display will blink 

press UP and DOWN to set the month. 

Press MODE- the date display will blink 

press UP and DOWN to set the date. 

Press MODE- the weekday language display will blink 

press UP and DOWN to set the weekday language. 

Press MODE exit setting mode. 

After 30 second with no key pressed the clock will revert to normal time display. 

 

Setting the language of the weekday 

The language of the weekday display can be set by pressing and holding MODE, Pls see the 

Manual time setting. The abbreviations of the different languages will appear one after another: 

ENG for English  GER for German   FRA for French  ITA for Italian   NET fo Netherland   

ESP for Spanish  DAN for Denmark. press MODE to revision language of the weekday, press UP 

or DOWN when the appropriate abbreviation appears. The abbreviation for the weekday will 

appear in the selected language. 

 

Setting 12 or 24 hour mode 

At the conventional mode,Briefly press UP to switch between 12 hour mode (AM/PM) and 24 

hour mode. 

Setting  temperature C/F mode 

At the conventional mode,Briefly press DOWN to switch between temperature C/F. 

 

Setting Alarm1 and Snooze 

Press and hold Alarm1 for 2 seconds. 

The hour of the alarm display will blink. 

Press UP and DOWN to set the hour. 

Press MODE- the minute of the alarm display will blink. 

Press UP and DOWN to set the minute. 



Press MODE-exit setting mode 

If the Alarm1 time have to change, Alarm1 will set itself functional mode and the the LCD will be 

display Alarm1 marking 

At the conventional mode, Briefly press Alarm1 to on/off the Alarm1. 

At the Alarm1 give an alarm mode, Briefly press SNOOZE/LIGHT to cut over snooze mode and 

the back light will lighten, Briefly press Alarm1 to stop Alarm noise. 

 

Setting Alarm2 and Snooze 

Press and hold Alarm2 for 2 seconds. 

The hour of the alarm display will blink. 

Press UP and DOWN to set the hour. 

Press MODE- the minute of the alarm display will blink. 

Press UP and DOWN to set the minute. 

Press MODE-exit setting mode 

If the Alarm2 time have to change, Alarm2 will set itself functional mode and the LCD will be 

display Alarm2 marking 

At the conventional mode, Briefly press Alarm2 to on/off the Alarm2. 

At the Alarm2 give an alarm mode, Briefly press SNOOZE/LIGHT to cut over snooze mode and 

the back light will lighten, Briefly press Alarm2 to stop Alarm noise. 

 

Sensor infrared induction (Infrared sensing Control Snooze/backlight Button) 

When the alarm is ring, put your hand to the clock to cut over snooze mode and the back light will 

Lighten.  

  

 

 


