הוראותהפעלה לשעון צלצולים

AR-MP3
גרסה
4.1
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מסך ראשי
1
2
3
1

הסבר תצוגה במסך ראשי
 .1יום בשבוע
 .2זמני צלצולים
 .3מספר צלצול נבחר
 .4תצוגת שעה נוכחית
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כיוון תאריך
**בכדי לבצע פעולות תכנות כיוון תאריך יש להיכנס
לתפריט הראשי ע"י לחיצה על מקש ה UP-

 . 1לשינוי תאריך יש לבחור מתפריט ראשי בעזרת הלחצנים על DATE
לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור . Enter

 .2לבחור יום בשבוע עם כפתור . DOWN/UP

 .3על מנת לשנות את מספרי התאריך יש להעביר את החץ מעל למספר
הרצוי ע"י כפתור . PLUS
כדי לשנות מספר יש ללחוץ על כפתורי .DOWN/UP

לשמירת שינויים ויציאה מהתפריט יש ללחוץ . ENTER
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כיוון שעון
**בכדי לבצע פעולות כיוון שעון יש להיכנס
לתפריט הראשי ע"י לחיצה על מקש ה UP-

 . 1לשינוי שעה יש לבחור מתפריט ראשי בעזרת הלחצנים על .TIME
לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור . Enter

כדי לבחור שעה  /דקה יש להעביר את החץ מעל למספר
.
הרצוי ע"י כפתור PLUS / MIN
לשינוי שעה/דקה יש ללחוץ על כפתור . DOWN/UP

לשמירת שינויים ויציאה מהתפריט יש ללחוץ פעמיים על ENTER
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.

כיוון טיימר
**בכדי לבצע פעולות תכנות טיימר יש להיכנס

לתפריט הראשי ע"י לחיצה על מקש ה UP-

על מנת לתכנת זמני צלצולים יש לבחור בתפריט הראשי . TIMER

בעזרת  MIN/PLUSיש לדפדף בין ימי השבוע .לבחירת יום רצוי יש ללחוץ . ENTER

על ידי דפדוף ב  UP/DOWNיש למלא ברשימה בין  1-22שעה רצויה לצלצול.
לשינוי הקש .ENTER
על מנת לעבור בין שעה  /דקה  /שניה יש לעבור עם MIN/PLUS
על מנת לקבוע שעה/דקה  /שניה יש ללחוץ .UP/DOWN
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שים לב !!! מס השניות מייצגות את משך זמן הצלצול.
במידה ורוצים לנגן שיר באורך מלא יש לבחורFULL

בעזרת UP/DOWN

המשך כיוון טיימר – בחירת שיר
על מנת לבחור מנגינה יש להתקדם בעזרת  PLUSEל TRACK--
בעזרת  UP/DOWNיש לבחור מס' מנגינה.
לחיצה על  ENTERתשמיע את המנגינה .
לחיצה נוספת על  ENTERתפסיק את המנגינה .

לעבור לכיוון השעה הבאה יש להתקדם בעזרת לחצן PLUSE

***יש לחזור על כל הסעיפים עבור כל שעה בנפרד

ביטל או שינוי של שעה בטיימר
על מנת לבטל צלצול יש להגיע לשעה הרצויה (לפי השלבים שלעיל).
יש ללחוץ על ה  PLUSEעל מנת להגיע ל , ONלחיצה על  ENTERתבטל את הצלצול.

לאחר סיום תכנות לוחצים על כפתור ה MIN
לאחר כ  10שניות מתאפס המכשיר  ,חוזר למסך הראשי ומוכן לפעולה.
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כיוון שעון חורף/קיץ
יש ללחוץ על כפתור ה  (-DOWNלא לשחרר) ובמקביל ללחוץ על כפתור ה .MIN/PLUS

מפרט טכני
מסך ( 84X48 --------------------------------------------------------------------------------פיקסלים)
נפח זיכרון -------------------------------------------------------------------------

256 KB

כמות הטיימרים ליום --------------------------------------------------------------

32

שעון תומך בדיסק און קי ---------------------------------------------------------

עד 16G

פורמט צלצולים -------------------------------------------------------------------

MP3/WAV

----------------------------------------------------------------------------------SD Card

עד 16GB

---------------------------------------------------------------------------------USB

2.0

ממסר -----------------------------------------------------------------------------

2A/30VDC

קיימת סוללת גיבוי לשעון בלבד--------------------------------------------------

3.3v

שעון ניזון ממתח ------------------------------------------------------------------

12v

צריכת זרם של השעון -----------------------------------------------------------
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300mA

מערך שירות ארצי
1800-200-303

טל ,08-6276698 :פקס 08-6275850 :באר שבע ,הנגרים 1/5
דוא"ל  ,BATKOL@BARAK.NET.IL :אתרWWW. BATCOL.CO.IL :
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