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עדכון שעון קיץ 0200
ביום שישי ה 25-במרץ  ,2022עברה מדינת ישראל לשעון קיץ
להלן הסבר להגדרת הזזת שעה  ,כפי שמפורט להלן.

יש לוודא שהתאריך והשעה במחשב תקינים!!!
לתשומת ליבכם שעוני  gprsהפועלים באמצעות  simהשעה מתעדכנת אוטומטית
דרך רשת הסלולאר.
לקוח שאינו בחוזה שירות עבור השעונים  -ידרש לשלם עבור תמיכה טלפונית.

אם תוכנת התקשורת לשעון נראית כך ,יש לעבוד לפי ההנחיות בדף  2תוכנת clockcomm

אם תוכנת התקשורת לשעון נראית כך ,יש לעבוד לפי ההנחיות בדף  3תוכנת grantik
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תוכנת תקשורת clockcomm
החל מתאריך  25/03/22ואילך :
בתוכנת התקשורת של השעון

בצד ימין  ,ללחוץ על צלמית " עדכן שעונים"

בחלון שיפתח
יש לוודא שבשורה העליונה של פרטי השעון מסומן וי כחול

בתחתית המסך  ,בשדה תאריך יוצג התאריך והשעה של המחשב עצמו
יש לוודא תקינות וללחוץ על "עדכן שעונים"
לדוגמא:

לקוחות המורידים נתונים מהשעון בעזרת  ,DISKONKEYיש לעדכן את השעה באופן יזום בשעון עצמו
על פי ההנחיות שלהלן.
בתפריט השעון:
ללחוץ בשעון על לחצן  , MENUבמידה ומתבקשים ,להקיש סיסמת מנהל פעמיים
(אחרי כל פעם להקיש /OPTIONS . ( OKאפשרויות ולהקיש > OK
/System Opהגדרות מערכת ולהקיש / Date Time >OKשעה ותאריך ולהקיש > OK
בשדה של השעה  ,להקליד את השעה הרצויה ,ולהקיש . OK
לצאת בעזרת  . ESCלשאלה האם לשמור לענות .OK
להמשיך לצאת בעזרת  ESCעד לחזרה למסך הראשי.
בשעון בעל מסך צבעוני לשינוי דרך תפריט השעון:
ללחוץ בשעון על לחצן  – M\okלהקיש סיסמא במידה ומתבקשים
לבחור את צלמית מערכת  ,אחר כך את צלמית שעה/תאריך – ללחוץ על מקשי החיצים עד לשדה שעה ואז
להקיש את השעה/תאריך הנכונים .לאשר ב .OK
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תוכנת תקשורת GRANTIK
החל מתאריך  25/03/22ואילך:

בתוכנת תקשורת גרנטיק – ללחוץ על צלמית "עדכן שעה ותאריך"
בשורה של פרטי השעון-בטור "לבצע" לסמן וי בקוביה .
בשדה-עדכן שעה ותאריך -לרשום את התאריך /השעה העדכניים
במקום הרלבנטי– וללחוץ על "עדכן שעונים".

לדוגמא:

לקוחות המורידים נתונים מהשעון בעזרת  ,DISKONKEYיש לעדכן את השעה באופן יזום בשעון עצמו
על פי ההנחיות שלהלן.
לשינוי דרך תפריט השעון:
ללקוחות שאין אצלם תוכנת שעון או שמשתמשים בהורדת נתונים באמצעות דיסק או קי
ניתן לשנות תאריך ושעה בתפריט השעון:
ללחוץ בשעון על לחצן  , MENUבמידה ומתבקשים ,להקיש סיסמת מנהל פעמיים
(אחרי כל פעם להקיש /OPTIONS . ( OKאפשרויות ולהקיש > OK
/System Opהגדרות מערכת ולהקיש / Date Time >OKשעה ותאריך ולהקיש > OK
בשדה של השעה  ,להקליד את השעה הרצויה ,ולהקיש . OK
לצאת בעזרת  . ESCלשאלה האם לשמור לענות .OK
להמשיך לצאת בעזרת  ESCעד לחזרה למסך הראשי.
בשעון בעל מסך צבעוני לשינוי דרך תפריט השעון:
ללחוץ בשעון על לחצן  – M\okלהקיש סיסמא במידה ומתבקשים
לבחור את צלמית מערכת ,אחר כך את צלמית שעה/תאריך – ללחוץ על מקשי החיצים עד לשדה שעה ואז
להקיש את השעה/תאריך הנכונים .לאשר ב .OK

