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I. תכונות 

 של שנה, חודש, יום, שעה, דקה, שבוע וטמפרטורה. LEDתצוגת  .1

 שעות. 12/  22מערכת של  .2

 בבוקר. 6::9בערב עד  11:11החל משעה באופן אוטומטי ור ולמניעת סינעוצמת אור מופחתת  .3

 שמירת נתונים. .2

II. הפעלה הוראות 

 שם המקש: .1
Aתיכנות מצבת מקש העבר ואו : מקש הגדרות .B      (     העלאת ערך+ ): מקש C :Esc    (קש יציאהמ). 

 הגדרת שעה .2

 " כאשר תצוגת השעה הינה רגילה, לחצו על מקשA "לכיוון השעה ותגלו כי הערך "שנה "Year " מהבהב. כעת לחצו על מקשB.להתאמת השנה " 

 " עם סיום הגדרת השנה, לחצו שוב על מקשA "תגלו כי הערך "חודש ."Month " מהבהב. לחצו שוב על מקשB.להתאמת החודש " 

 הגדרת החודש, לחצו על מקש " עם סיוםA על מנת להגיע אל הגדרת היום "Day" לחצו על מקש .B.להתאמת היום " 

 .חזרו על שלב זה להגדרת השעה, הדקה והשנייה בהתאמה 

 " במהלך ההגדרה, תוכלו ללחוץ על מקשA"  וגדרה תישאר בתוקף.השליציאה. השעה 

 " שעות.12" ומצב תצוגה "22שניות לפחות על מנת לבחור בין מצב תצוגה " 3במשך  "Bכאשר תצוגת השעה הינה רגילה, לחצו על מקש " .1

 חסכו זמן. .2

 " בעת ההגדרה, לחצו על מקשC" ליציאה, או לחצו על מקש "A שניות לפחות ליציאה מפעולת הגדרת השעה. 3" במשך 

  שניות, תתבצע יציאה ממצב "הגדרה"  31אם מצב הפעלה אינו נמשך מעלSet. 

III. חשמל אספקת :AC 231  הרץ / /  1:~  91וולטDC :  11:וולט MA 

כאשר  תיכנות מחדשצורך בה ימנעפנימית. כך  CR 2132מסוגל להמשך הפעלה אוטומטית בהתבסס על סוללת  CPUתכבה, אך  LEDבמקרה של הפסקת חשמל, תצוגת 
 שב לפעול. החשמל
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 .והדרכה בטיחות הוראות
 

 .לחות או מים חדירת ומנע מרטיבות הרחק 

 .חם תנור או רדיאטור ליד כגון קיצוניות מטמפרטורות המכשיר את הרחק 

 '.וכד גלויה להבה,  סיגריות, דולקים מנרות המכשיר את הרחק 

 .המכשיר על כלשהן נוזלים התזת או עצמית נפילה מנע 

 .המכשיר על הרשומה המתח רמת את המספק בטיחותי לשקע רק המכשיר את חבר 

 ושלוף בשקע אחוז ואז הכיבוי ממתג המכשיר את כבה. מהשקע הכבל משיכת י"ע המכשיר את תנתק אל,  התחשמלות סכנת להקטין כדי 
 .מהשקע אותו

 .בו שייכשלו או עליו שידרכו סכנה שאין כך מנותב שהכבל ודא 

 .גלויים חלקים עם או פגום בכבל להשתמש אין 

 .תקין המאריך שהכבל לוודא יש, מאריך כבל עם בשימוש 

 .מוסמך חשמלאי י"ע שלא המכשיר גב את לפתוח אין 

 .מוסמכת למעבדה לפנות יש,  עצמאית בצורה זינה כבל את או המכשיר את לתקן לנסות אין תקלה של במקרה 


