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 שעון לימון

LEMON CLOCK - 3306 

 

 .5ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל 

 מומלצת השגחת ועזרת מבוגר.

 מיוצר בסין.

 אך מכוון לשני המינים במידה שווה. הערה: למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון זכר

 

 הוראות

 
ללוח האבץ. קבע את ללוח הנחושת ואת החוט השחור  LCD-חבר את החוט האדום על שעון ה .1

החוטים במקומם עם נייר דבק. קח לוח נחושת ולוח אבץ נוספים וחבר ביניהם עם חוט החיבור 

 בעזרת נייר דבק.

כפי  LCD-הכנס את לוחות הנחושת והאבץ לתוך חצאי הלימון בכדי להפעיל את תנועת שעון ה .2

 שמוצג בתרשים. תוכל לראות את השעון מתחיל להבהב.

 

 ?כיצד זה עובד
 

לוחות הנחושת פועלים כמו האלקטרודות החיוביות שבסוללה. הם מצופים במתכת תגובתית פחות 

מאבץ. כאשר לוחות הנחושת והאבץ מוכנסים ללימון, מתרחשת תגובה כימית. אלקטרונים )חלקיקים 

ון קטנים מאוד עם מטען שלילי( נעים מלוחות האבץ ללוחות הנחושת ליצירת זרם חשמלי וכך מופעל שע

או . מיץ הלימון עוזר להולכת החשמל. תוכל להחליף את הלימון בתפוח אדמה, אשכולית LCD-ה

 בדוק מה תהיה ההשפעה שלהם.להשתמש במשקאות קלים ול

 

 

 

להורים: יש לקרוא את כל ההוראות 
ולשמור  לפני מתן הנחיות לילדיכם
.עליהם להתייחסות בעתיד  

 אזהרה:

ועד חלקים קטנים. לא מי -סכנת חנק
.3לילדים מתחת לגיל   

 



 כוונון השעון

 
 חודשלכוון את העל מנת  Bלחץ  .פעם  אחת והתצוגה תראה את מצב 'כיוונון חודש' Aלחץ  .1

 .על מנת לאשר A, אז לחץ הנכון

 על מנת לאשר. Aאת היום הנכון. לחץ  לכווןעל מנת  Bלחץ התצוגה תעבור למצב 'כוונון יום'  .2

על מנת  Aאת השעה הנכונה. לחץ  לכווןעל מנת  Bלחץ התצוגה תעבור למצב 'כוונון שעה'.   .3

 לאשר.

 על מנת לאשר. Aאת הדקה הנכונה. לחץ  לכווןעל מנת  Bלחץ התצוגה תעבור למצב 'כוונון דקה'  .4

תוכל לראות את שתי הנקודות מהבהבות על התצוגה בין השעות  ן יוצג על המסך.הזמן המכוו

 והדקות.

 

 צפייה בשעון

 
 ברירת מחדל, צג השעון מציג את השעה הנוכחית.כ 

  לצפייה בתאריך: לחץB  שניות. 2פעם אחת. צג השעון יחזור להציג את השעה הנוכחית כעבור 

 ,לחץ  לצפייה בשניותB  פעמיים. לשוב לצפות בזמן נוכחי, לחץ עלB .שוב 

  בכדי לצפות בזמן ותאריך לסירוגין, לחץ עלA  פעם אחת. לחץ עלA  שוב כדי לחזור לתצוגת

 השעה והדקות.

  לחץ עלA 5 .פעמים כדי לדלג על כל מצבי כיוונון השעון 

 

 

 

 שאלות וטענות

                     או שאלות, או טענות לך יש אם .לנו ובחש זה ממוצר וסיפוקך כלקוח אותך מעריכים אנו

        ,LIAחברת  -איתנו קשר. כתובתנו ליצור תהסס אל אנא ,פגום או חסר זו מערכה חלק מצאת אם

                ,info@lia.co.ilעימנו באימייל:  קשר ליצור גם מוזמן אתה .14461 הרצליה ביזנס פארק 4184ת.ד 

 .  WWW.LIA.CO.IL , אתר האינטרנט:9502552-09, טלפון: 9502552-9-153פקס: 

http://www.lia.co.il/

