הוראות הפעלה לשעון שבועי/יומי דגם AHC15A
כללי
להפעלה ראשונית של השעון יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן RESET-
P

לחצן תכנות השעון

D+

לחצן כיוון היום בשעון או בחירת ימים בתוכנות

H+

לחצן כיוון השעה

M+

לחצן כיוון הדקות

לצורך כיוון השעה יש ללחוץ על לחצן שעון

 +לחצן  Dאו  Hאו  Mבו זמנית

לחצן זה משמש לחזור לתצוגת שעון ו/או לכיוון השעון.
MANUAL

לחצן זה משמש כמפסק עוקף לחיבור או ניתוק קבוע של היחידה

RESET

לחצן המאפס את כל הנתונים

יש לטעון את סוללת הגיבוי באמצעות חיבור היחידה לחשמל לפחות לשעתיים לפני השימוש.
יש ללחוץ על מתג ה-

 .מייד עם הלחיצה יופע זמן  ,12:00אלא אם כן קיים זמן אחר בתצוגה.

תחילה יש לכוון את היום בשבוע ע"י לחיצה  D+וגם מתג
לאחר מכן ,יש לכוון את השעון באמצעות לחצן  H+וגם מתג

ביחד .כל לחיצה משנה את היום בהתאם.
ביחד .לחיצה ארוכה תאיץ את הספרות קדימה ,לחיצה קצרה תקדם בכל פעם

בשעה אחת.
יש לחזור על אותה פעולה עם לחצן הדקות .M+
חשוב :יש לשים לב לשעון יום ( )AMאו שעון לילה (.)PM
הערה :לחיצה רצופה במשך  5שניות על מתג

 ,תשנה מצב מ – PMל AM -ולהפך.

תכנות הפעלה


יש ללחוץ על לחצן  Pמייד עם הלחיצה תופיע תצוגה עם ספרה מ"ס  1בצד שמאל ומתחת לספרה  .1-ONבמצב זה יש תחילה צורך לכוון
את היום או הימים שבהם ברצונך שהפיקוד יופעל .האופציות הקיימות בימים ,הנן כל יום בשבוע בנפרד או שני עד שישי או שבת עד
ראשון.



לחיצה על לחצן  D+ישנה את התצוגה בכל לחיצה .לאחר שנבחר היום המתאים,יש לכוון את השעה ואת הדקות באמצעות לחצן M+.H+
ולהקפיד על יום  AMלילה  .PMעם סיום פעולה זו,יש ללחוץ על לחצן  ,Pעל מנת להזין את הנתונים לשבב הזיכרון של היחידה .מייד עם
לחיצה על לחצן  ,Pיופיע ,1-OFFיש לכוון את היום והזמן בדיוק כמו בפעולה הקודמת.

חשוב :בכל פעם שמכוונים את זמן הפעולה והניתוק ,יש ללחוץ על לחצן  Pלשמירה.
יחידה זו מאפשרת עד  8חיבורים וניתוקים בזמנים שונים.
לאחר כיוון הזמנים ,יש ללחוץ  MANUALעד קבלת  AUTO OFFבתצוגה.
כדי לחזור לתצוגה ,יש ללחוץ על לחצן שעון.
במידה ורוצים לעקוף את פעולת השעון יש ללחוץ על לחצן MANUAL
לחיבור קבוע  - AUTO OFF /...ONבמידה והזמן שתוכנת חל אחר כך.
לניתוק קבוע  - AUTO ON ...OFFבמידה והזמן שתוכנת חל עכשיו.

