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 .3כיוון מהירויות )(SPEEDS
לחץ על לחצן  ,SPEEDעל מנת לבחור מהירות מאוורר:
 .1מהירות נמוכה.
 .2מהירות בינונית.
 .3מהירות גבוהה.
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 .4שעון זמן אמיתי )יום ,שעות ודקות(


לחץ על כפתור  CLOCKהתצוגה תראה את ספרות השעות מהבהבות בצד שמאל.



כוון את השעות בעזרת לחצני הכיוון.



לחץ שוב על כפתור  CLOCKהתצוגה תראה את ספרות הדקות מהבהבות בצד ימין.



כוון את הדקות בעזרת לחצני הכיוון.



לחץ שוב על כפתור  ,CLOCKהיום בשבוע יהבהב.



כוון את היום בשבוע בעזרת לחצני הכיוון.

) PROG .5קביעת תוכנית בזיכרון(
ניתן לקבוע  2תוכניות לכל יום בשבוע מיום ראשון עד יום חמישי 2 ,תוכניות נוספות ליום שישי ו 2-תוכניות
נוספות ליום שבת.
בכל שלב במהלך קביעת התוכניות ,יופיעו בתצוגה מספר התוכנית ) 1או , (2הימים הרלוונטים בשבוע
)ראשון עד חמישי ,שישי או שבת( ו  Startאו  Stopהמציינים כיוון של שעת התחלה או של שעת סיום.
ניתן להיעזר בטבלה המצורפת על מנת לקבוע את הזמנים הרצויים ולאחר מכן להתחיל בתיכנות.
 5.1ראשון עד חמישי


לחץ על לחצן  PROGהתצוגה תהבהב.

תוכנית ראשונה ,שעת התחלה:


לחץ על לחצן  PROGשוב ,השעות יהבהבו.



כוון את השעות בעזרת לחצני הכיוון.



לחץ על לחצן  PROGפעם נוספת כדי לכוון את הדקות באותה שיטה.

תוכנית ראשונה ,שעת סיום:


לחץ שוב על לחצן .PROG



כוון את שעת הסיום בעזרת לחצני הכיוון.



לחץ שוב על לחצן .PROG



כוון את הדקות בעזרת לחצני הכיוון.

תוכנית שניה:
חזור על פעולות אלו על מנת לכוון את שעות ההתחלה והסיום של התוכנית השניה לימים ראשון עד חמישי.
יום שישי:
חזור על פעולות אלו על מנת לכוון את שעות ההתחלה והסיום של שתי התוכנית ליום שישי.
יום שבת:
חזור על פעולות אלו על מנת לכוון את שעות ההתחלה והסיום של שתי התוכנית ליום שבת.
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טבלת תיכנות:
ראשון  -חמישי
שעות
דקות
תוכנית 1
תוכנית 2

שישי
דקות

שבת
שעות

דקות

שעות

התחלה
סיום
התחלה
סיום

חשוב:
 .1במצב תיכנות ,אם לא תלחץ על שום כפתור במשך  13שניות המכשיר יחזור למצב רגיל אוטומטית.
 .2כדי לבטל תוכנית אחת יש לקבוע שעת התחלה זהה לשעת סיום.
מעבר מהיר בין התוכניות:
במשך התיכנות )לאחר לחיצה ראשונה על כפתור  (PROGלחיצה על לחצן  CLOCKמאפשרת לעבור
במהירות בין הימים ראשון-חמישי ,שישי ,שבת ויציאה מהתוכנית.
פעולה זו מאפשרת לתקן תוכניות במהירות וגם לבדוק אותן.

 .6מעבר לטיימר )מצב תוכניות(:
כאשר נמצאים במצב רגיל ולא בתכנות מאפשר העברה בין מצב רגיל ידני למצב תוכניות .לחץ על כפתור
 PROGלמשך  3שניות ,נורית  TIMERתדלק  ,כדי לחזור למצב ידני לחץ לחיצה נוספת על  PROGלמשך
 3שניות.
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