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  11.12, ג"כסלו תשע, ה"ב

  כולל מועדי שבתות וחגים , שעון אסטרונומי

  מיפרט והנחיות שימוש

  .2032עד שנת , וכן חגי ישראל, מועדי כניסת השבת וצאתה' יודע'שעון אסטרונומי ה

  ):ניתן לשינוי רק בהזמנה מיוחדת('  קשוח'תכנות   .א

  חג /ה בערב שבתלפני השקיע) לפי הזמנה( דקות 90 או 30 מתחיל -מצב שבת  .1

 .חג/ דקות לאחר השקיעה במוצאי שבת90 -חוזר למצב חול  .2

 .המשתנים בין חול לשבת לפי הטבלה דלהלן) יציאות( מגעי ממסר 4לשעון  .3

. שבהם המצב משתנה לפי התכנון' חלונות'חג /ניתן לתכנת בתוך תחום שבת .4
      .NO= כלומר מגע הממסר פתוח ', 0'הוא ' חלונות'ברירת המחדל של ה

  .2005 בתאריכים הקבועים בחוק הכנסת משנת 'שעון קיץ  עובר בצורה אוטו .5

  :מגעי ממסר, טבלת יציאות .6

  חג/בתוך שבת' חלון'הערות למצב   שבת  חול  ממסר

Q1  NO NC  

Q2  NC  NO  

Q3  NO  NC  

Q4  NO  לפי חלונות  

  : המצבים הם-בתכנות חלון 
START = ON = NC /  STOP = OFF = NO  

 זמן החלון הוא זמן – במיחם אוטומטי
 המשאבה ממלאת כאשר .הפסקת הפעילות

    STOPדהיינו מצב ', NO'המגע במצב 

 

 :תכנות חלונות  .ב

 מסך ראשי  

DST XXX    XX/XX/XXXX  

CHOL       GMT+2=XX:XX  

CURRENT TIME = XX:XX  
  

  : פני השעון    
    OK , + ,-, ,  ESC,  B, A: לחצנים LCD ,6 ךמס    

 WINDOWS ועבור למסך Aעל לחץ  .1

WINDOWS   AB                      

A) 0XX.XX -> 0XX.XX          

B) 0XX. XX -> 0XX.XX         

  מתחילים להבהבןהשדות של שעות החלו;  לפי הסדר-, B ,+ ,Bלחץ על לחצני  .2

 B - וAמעביר מחלונות  (A , )משנים שדה( , -, + דפדף בעזרת כפתורי  .3

 )D - וC  לחלונות

  לבחירת השדה הרצויOKלחץ על  .4

   לשינוי הזמן-או  + לחץ על   .5

 שעות חלון הזמן המתוכנן  בסיום הכיוון לשמירתOKלחץ שוב על  .6
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  תאריך/כיוון שעה  .ג

  ]כמעט צורך בפעולה זו לאחר הכיוון הראשון הכלול באספקת הציוד: הערה[

כדי זמנית - בוOK ו ESCלחץ על לחצני , כאשר השעון במסך הראשי .1
 :להיכנס למסך התפריט

 

STOP  

PARAMETER  

MISCELLANEOUS  
 

 MISCELLANEOUS   את מסךOKו  , -, +בחר בעזרת לחצני  .2
 

VERSION  

CLOCK 

FAULT 
 

 CLOCKבחר במסך  .3
 

DATE/HOUR  SETUP 

SUMMER  TIME  SETUP  

 
 

  DATE/HOUR SETUPבחר במסך  .4
 

DATE      WEEKDAY 

XX   MONTH         YEAR  

         XX:XX   XX 

CALIBRAT.:  +00s/WEE  
 

  ,-, + העבר את השדה המהבהב למקום הרצוי בעזרת לחצני   .5

 OKבחר בשדה הרצוי בעזרת לחצן  .6

  ,-, + כוון את השדה הרצוי בעזרת הלחצנים  .7

  בסיום כיוון השדהOKלחץ שוב על לחצן  .8

   מספר פעמים כדי לחזור למסך הראשי ESCלחץ על  .9

  


