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TouCH / FuNsTaNdard

כיוון השעה

A: מצב רגיל של הכתר
C: מצב לכיוון השעה

 כדי לכוון את השעה, משכו את הכתר החוצה למצב
 C וסובבו אותו עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון.
 לאחר השלמת כיוון השעה, לחצו את הכתר בחזרה

.A למצב

כדי לכוון את השעה, משכו את הכתר החוצה למצב 
2. סובבו אותו לאט עד לדקה הנכונה. סובבו אותו 

במהירות עד לשעה הנכונה. לאחר השלמת כיוון 
השעה, לחצו את הכתר בחזרה.

SET

A B C

A B C

GO

Minute

1. 2.

Hour

SET

GO

כיוון

שחרור

כיוון

שחרור 

דקות 
שעות
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TouCH / FuN

כוונון מחדש

sTaNdard

קביעת יום / תאריך

כדי לכוון את התאריך, משכו את הכתר החוצה 
למצב B וסובבו אותו נגד כיוון השעון. כדי לכוון את 

היום בשבוע, סובבו את הכתר עם כיוון השעון. לאחר 
.A השלמת כיוון השעה, לחצו את הכתר בחזרה למצב

A B C

A B C

SET

GO

5 sec.

TEST / OK

ADJUST HAND/+HOUR

ADJUST HAND/+MINUTES

GO

1. 2.

pull
within
5 sec.

1. 2.

            Go to 12

            Go to 12

לחצו על הכתר למשך 5 שניות. אם שני המחוגים 
הגיעו לשעה 12, הבדיקה הצליחה. לחצו על הכתר שוב 

והמחוגים ישובו לשעה הנוכחית.

אם המחוגים לא הגיעו בדיוק לשעה 12, משכו את 
הכתר החוצה למצב 2. סובבו אותו עם כיוון השעון 

כדי לכוונן מחדש את מחוג השעות. סובבו אותו 
נגד כיוון השעון כדי לכוונן מחדש את מחוג הדקות. 

לחצו על הכתר בחזרה פנימה והמחוגים ישובו לשעה 
הנוכחית.

כיוון

שחרור 

בדיקה / אישור

כוונון המחוג/+שעות

כוונון המחוג/+דקות

שחרור

5 שניות

משכו תוך 5 

שניות
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POP-IN

POP-OUT

POP ON CLOTHES 

LOOMI ON

TOUCH YOUR SWATCH

LIGHT FUNCTION

~4 secs.

Push

pop

TouCH Loomi

אפשרות LOOMI: תצוגה

Loomi

הערה: ענדו את ה-hCtAwS עם 
הרצועה שלו, או נסו „להצמיד“ אותו 

ישירות לבגדים שלכם.

געו ב-hctawS שלכם

IMOOL פועל

אפשרות תאורה
דחפו 

דחפו פנימה

משכו החוצה

הצמידו לבגדים

Swatch

LOOMI

Swatch
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SHOW ALARM TIME

STOP ALARM

~4 secs.

TouCH aLarm

געו ב-hctawS שלכם.
המחוגים ינועו ויציגו את זמן ההתראה במשך כ- 4 

שניות

געו ב-hctawS שלכם כדי להפסיק את ההתראה.

ALARM ON/OFF

...CHANGE ON/OFF

SHOW LAST ALARM

...SET NEW ALARM

GO

1. 2.

1. 2.

on

o�

on

o�

הפעילו/כבו את ההתראה וכוונו את שעת ההתראה.
לחצו על הכתר והמחוגים ינועו למצב התראה פועלת 

או כבויה.
לחצו על הכתר שוב כדי לשנות מצב.

משכו את הכתר למצב 1 והמחוגים ינועו לשעת 
ההתראה האחרונה.

כדי לכוון שעת התראה חדשה, סובבו את הכתר 
)סיבוב איטי = דקות; סיבוב מהיר = שעות(.

כעת לחצו על הכתר בחזרה פנימה, המחוגים ישובו 
לשעה הנוכחית ומצב ההתראה יהיה „פועלת“.

הצגת זמן ההתראה

הפסקת ההתראה

4 שניות

התראה פועלת/כבויה

...הפעלה/כיבוי של ההתראה

הצגת התראה אחרונה

...כיוון התראה חדשה

שחרור 

Swatch

Swatch
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~4 secs.

TouCH Game

געו ב-hctawS שלכם.

המחוגים ייפגשו שניהם בשעה 12 ויתחילו להסתובב 
לפחות סיבוב מלא אחד.

חשוב לזכור: אם המחוגים לא הגיעו בדיוק 
לשעה 21, יש לכוונן אותם מחדש.

המחוגים יעצרו באופן מקרי ויציגו את תוצאת 
המשחק שלכם למשך מספר שניות...

... לאחר מכן יחזרו המחוגים להציג את השעה.

חשוב לזכור: כאשר המחוגים אינם 
מראים באופן ברור אם ההתראה 

פועלת/כבויה )במצב התראה(, יש לכוונן 
מחדש את מצב mralA hcuot )מגע 

ההתראה( )למשל אחרי החלפת סוללה 
או אם השעון חטף מכה(.

ALARM DEMO

2 sec.

לחצו על הכתר למשך 2 שניות כדי להפעיל את הדגמת 
ההתראה.

כדי להפסיק, לחצו על הכתר שוב.

הדגמת התראה

2 שניות

4 שניות

Swatch

Touch alarm
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SET

READ

פונקציית צלילה: הזמן שחלף

שימוש בטבעת הכוונון
להגדרת שעת ההתחלה ומשך הפעילות. כוונו את 
הסימון שעל טבעת הכוונון כך שיהיה בדיוק מול 
מחוג הדקות. מדידת הזמן תתחיל בשעה שאותה 

מציין הסימון. הזמן שחלף יצוין על ידי מחוג 
הדקות שמצביע על המספר הרלוונטי בטבעת 

הכוונון.

חשוב לזכור: אם ה-onorhC 002 abucS טבל בתוך מי 
מלח, יש לשטוף אותו תמיד במים מתוקים.

אזהרה

Scuba 200 chrono 

כיוון

קריאה


