
הוראות הפעלה
שעון מעורר מהבהב

time flash



ברכותינו על רכישת שעון מעורר time flash. בחרתם במערכת מודרנית 
ואמינה. אנא קראו בקפדנות את הוראות ההפעלה במלואן. הוראות 

ההפעלה מנחות כיצד להתקין את המערכת בצורה נכונה ומתארות את 
כל תכונות המערכת.

רכיבים סטנדרטיים
יש לבדוק שכל הרכיבים הבאים מצורפים: 

  time flash שעון מעורר -
12V מטען -

- הוראות הפעלה
- תעודת אחריות

אם חלקים כלשהם חסרים, יש לפנות באופן מיידי למשווק. 

עקרון ההפעלה
time flash הוא שעון אלקטרוני עם תצוגת זמן אנלוגית. הוא מעיר 

אתכם עם אור מהבהב ו/או התראה קולית. בנוסף הוא מראה צלצולי 
טלפון על ידי אותות הבזק, הבהובים ואותות קול. לשעון המעורר ניתן 

לחבר את האביזרים המיוחדים הבאים:
- כרית רוטטת

- מודול הבהוב
- מודול מתג
- מודול קולי

- כבל טלפון )זמין באופן אופציונלי(
- כבל מיקרופון )תקע TRS 3.5 מ"מ, זמין באופן אופציונלי(

התקנה 
חברו את ספק הכוח של ה-time flash לשקע חשמל 230 וולט וחברו את 

הכבל לשקע החיבור 12V על המכשיר.

מתג הפעלה / כיבוי                                                     
השעון המעורר

לחצן
תאורה ונודניק

מתג הפעלה / כיבוי                                                נורית הבהוב
התראה הקולית

כפתור לכיוון 
השעון המעורר

כפתורים לבחירת                
גוון הצליל

כיוונון
עוצמת הצליל 

שקע לחיבור אביזרים מיוחדים:   
כרית רטט או מודולים

כפתור לכיוון                           
זמן  / שעה

פתח יציאת
צלילי ההתראה

12V שקע חיבור

שקע לחיבור 
כבל הטלפון

שקע לחיבור
מיקרופון

אזור תצוגה



נודניק
לחצו על לחצן תאורה ונודניק להפסיק את צליל האזעקה של השעון 

המעורר כשהיא מופעלת. האזעקה תישמע שוב לאחר 5 דקות. 

איתות צלצול הטלפון
Time flash יכול להציג את צלצול הטלפון באמצעות הבהובים וצלצול. 

קיימות שתי אפשרויות חיבור לצורך קליטת צלצול הטלפון: 
1. ניתן לקלוט את צלצול הטלפון באמצעות כבל טלפון )זמין כאופציונלי(. 

כך ניתן לחבר כבל טלפון מיוחד )N-coded( לשקע הטלפון.
2. ניתן לקלוט את אות הצלצול משקע הקול של הטלפון על ידי שימוש 

במיקרופון חיצוני )זמין כאופציונלי( אשר מקובע עם רפידה נצמדת 
ליציאת הקול. כבל המיקרופון מחובר לשקע חיבור המיקרופון בצד 

.time flash האחורי של

שימו לב: 
אות הצלצול של הטלפון מוגדר מראש על ידי היצרן ולא ניתן לשנותו 

באמצעות לחצני בחירת גוון הצלילים. 

הגדרת הרגישות 
הגדירו את הצלצול של הטלפון שלכם לעוצמת הקול המרבית שלו. 

הגדירו את הרגישות של time flash לרמה הנמוכה ביותר )סובבו את 
החוגה בניגוד לכיוון השעון(. 

הפעילו את צלצול הטלפון והגבירו בהדרגה את חוגת הרגישות על ידי 
סיבוב החוגה עם כיוון השעון עד לרמה הרצויה לכם. 

שימו לב: יתכן שאות הטלפון יופעל באופן חד פעמי אם תניחו את 
שפופרת הטלפון בכוח רב מדי.

כיוון השעה
בכיוון החץ עד להגדרת השעה  סובבו את הכפתור לקביעת השעה

הרצויה.

כיוון השעון המעורר
בכיוון החץ עד  סובבו את הכפתור לקביעת השעון המעורר

להגדרת השעה בה השעון המעורר יעיר אתכם. 

הפעלת השעון המעורר
הפעילו את השעון המעורר על ידי שימוש במתג הפעלה / כיבוי השעון 

המעורר. 
כאשר המתג אינו לחוץ: השעון המעורר פעיל )רקע ירוק יופיע מסביב 

למתג(. 
כאשר המתג לחוץ: השעון המעורר אינו פעיל. 

הפעלת ההתראה הקולית של השעון המעורר
הפעילו את ההתראה הקולית של השעון המעורר על ידי שימוש במתג 

הפעלה / כיבוי ההתראה הקולית. 
כאשר המתג אינו לחוץ: ההתראה הקולית פעילה )רקע ירוק יופיע 

מסביב למתג(. 
כאשר המתג לחוץ: ההתראה הקולית אינה פעילה. 

בחירת גוון הצליל
ניתן לבחור את גוון צליל האזעקה / מנגינה באמצעות הכפתורים 
לבחירת גוון הצליל. ניתן לבחור מבין 10 סוגים שונים של מנגינות. 



אחריות
המכשיר אמין מאוד. במקרה של תקלה למרות העובדה שהמכשיר 

הותקן והופעל בהתאם להוראות, אנא צרו קשר עם המשווק. האחריות 
מכסה את עלות תיקון המוצר והחזרתו ללא תשלום. חיוני לשלוח את 

המוצר באריזתו המקורית, ולכן אנו מבקשים שלא להיפטר מן האריזה. 
האחריות אינה חלה על נזק שנגרם עקב טיפול לא נכון או ניסיון לתקן את 

המכשיר על ידי מי שאינם מורשים לעשות כן )הרס החותם של המוצר(. 
תיקונים יבוצעו רק במסגרת האחריות ובתנאי שכרטיס האחריות המלא 

יישלח כשהוא מלווה בעותק של החשבונית. 
בכל מקרה יש לציין את מספר המוצר.

סילוק פסולת: סילוק של ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש 
)כללים החלים במדינות האיחוד האירופי ומדינות אירופאיות 

אחרות עם מערכת איסוף נפרדת למכשירים אלה(. סמל זה על 
המוצר או על האריזה מציין שאין להתייחס למוצר זה כאל פסולת ביתית 

רגילה, אלא יש למסור אותו למרכז למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. צעד 
זה יסייע לשמור על הסביבה ועל בריאותם של אנשים אחרים. סילוק שגוי 

של פסולת מסוג זה פוגעת בסביבה ובבריאות, ומחזור מסייע להפחית 
את צריכת חומרי הגלם. ניתן לקבל מידע נוסף אודות מחזור מוצר זה מן 

המוסדות האחראים לכך ומן החנות שבה רכשת את המוצר. 

הפעלת תאורת לוח השעון
לחצו על לחצן התאורה / נודניק כדי להפעיל את תאורת לוח השעון 

למשך כ-6 שניות.

היבטים מיוחדים
• אות האזעקה חוזר על עצמו לאחר 5 דקות )נודניק אוטומטי( אלא אם 

  תלחצו על לחצן התאורה/ נודניק או על לחצן ההפעלה/כיבוי של השעון 
  המעורר.

• למנגנון הקוורץ של השעון המעורר יש ספק כוח גיבוי. השעון ימשיך 
  לפעול במשך כשעתיים אם תהיה הפסקת חשמל. פונקציית האזעקה 

  והתאורה מושבתות במהלך זמן זה.
• תאורת לוח השעון מופעלת גם כאשר אזעקת השעון המעורר מופעלת.

• בנוסף לסימון הירוק של מתג ההפעלה/כיבוי של השעון המעורר, כפתור 
  הנודניק מואר גם כאשר אזעקת השעון המעורר מופעלת.

• המכשיר משתמש בתאורת נורה מהבהבת )"צ'קלקה"(. במהלך 
  אזעקה 6 נוריות הלד בחזית יהבהבו לסירוגין, ויצרו את האפקט המיוחד.

תחזוקה וטיפול 
המכשיר אינו דורש תחזוקה. אם המכשיר מתלכלך, נגבו אותו באמצעות 

מטלית רכה ולחה. לעולם אל תשתמשו באלכוהול, חומר מדלל או 
חומרים ממיסים אורגניים אחרים לניקוי. אין לחשוף את המכשיר לאור 

השמש במשך זמן רב, כמו כן, יש להגן על המכשיר מפני חום חזק, לחות 
או רטט מכני חזק.

שימו לב: המכשיר אינו מוגן מפני מים. לעולם אל תניחו כלים עם 
מים, כגון אגרטל עם פרחים, מעל המוצר. כמו כן, אל תניחו שום דבר 

עם להבה חשופה בקרבת המכשיר, כגון נרות דולקים. כמו כן, ודאו 
שהסוללות אינן חשופות למקור חום חזק, כגון אור השמש או אש גלויה. 



נתונים טכניים
אספקת חשמל:

צריכת חשמל:
גובה:

רוחב: 
עומק: 
משקל:

מכשיר זה תואם את ההנחיות הבאות של האיחוד האירופי:
EG EMC directive/2004/108 -  EG RoHS directive/2002/95 -

EG Low voltage directive/2006/95 -  EG WEEE directive/2002/96 -
 EG R&TTE directive/1999/5 -

תאימות להנחיות המפורטות לעיל מאושרת על ידי חותמת CE על 
המכשיר. הצהרות תאימות CE זמינות אצל המשווק או באתר האינטרנט: 

 .www.humantechnik.com/service

המפרטים הטכניים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

230 V, 50 Hz; 12V DC 1000mA
 2W-כ

86 מ"מ
175 מ"מ
53 מ"מ

337 גרם 


