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 בכל סמארטפון קיים שעון מעורר שמגיע יחד עם המכשיר. לרוב נוכל למצוא אותו תחת
 אפליקציית "שעון". לצד השעון המעורר נוכל למצוא לרוב גם שעון עצר, טיימר וכמובן

 את הגדרות השעון עצמו.

 המטרה

 רכישת מיומנות בהגדרה וניהול השעון המעורר

 סדר הפעולות
 הגדרה / הוספת צלצול בשעון המעורר1.
.2 
 חפשו את האפליקציה של השעון. לרוב יש ציור של שעון על האפליקציה3.

  ומתחתיה יהיה כתוב "שעון".
 אם אינכם מוצאים אותה, אולי היא מתחבאת בתוך תיקייה יחד עם4.

 אפליקציות אחרות, ואם עדיין אינכם מוצאים אותה, היכנסו להגדרות
."clock" /  "המכשיר וכתבו שם בתיבת החיפוש "שעון 

 פתחו את האפליקציה של השעון.5.

 מתוך האפשרויות הקיימות באפליקציה, וודאו שאתם נמצאים באפשרות6.
  של השעון המעורר.

 שאר האופציות כוללות שעון עצר, טיימר והגדרות נוספות. הן יופיעו7.
 בראש או בתחתית העמוד בהתאם לסוג המכשיר שברשותכם.

 בכדי להוסיף צלצול / התראה, חפשו סימן של +  באחת הפינות של8.
 המסך, או כפתור שרשום עליו "הוספה" או כפתור אחר שמאפשר להוסיף

 צלצול / להגדיר שעון מעורר ולחצו עליו.
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 בחרו בשעה שתרצו לקבוע על ידי הזזת מחווני השעות והדקות בהתאם9.
 או במקום בו זה מתאפשר, הקלידו ישירות את השעה בה אתם מעוניינים

 שהשעון יצלצל.
 לפעמים נגלול את השעות/דקות מעלה ומטה, לפעמים נזיז אותם10.

  כמחוגים במעגל על השעון ואולי במכשיר שלכם זה יהיה קצת אחרת.
.11AM שימו לב שהנכם מגדירים את השעה הנכונה בהתאם לפרמטר 

  (לפני חצות היום) ו PM (לאחר חצות היום).
 תוכלו לציין שם עבור ההתראה באזור התיאור / label. למשל - "בוקר12.

 טוב" או "לזכור להחזיר את הספר לסחבק".
 ניתן להגדיר בהגדרות אלו את הצלצול כמופע חוזר (יומי / שבועי).13.

  לחלופין, אם נרצה, נגדיר את ההתראה כהתראה חד פעמית.
.14."V" אם סיימתם, לחצו על "שמירה", "סיום", או על סימן ה 
 על פי רוב, השעונים שהגדרתם בעבר יישארו ברשימה של השעונים15.

 המעוררים  וכל מה שתצטרכו זה לכבות / להדליק אותם בעת הצורך
 בהתאם לשעה שכבר הוגדרה בעבר. דוגמא לכפתור כזה -  - כאשר יש

 צבע, השעון פעיל, כאשר הכפתור אפור, השעון מכובה.

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 תוכלו לשחק בהגדרות השעון ולבחור ממאגר הצלצולים את הצלצול שאתם●

 אוהבים.
 בהגדרת שעון מעורר, ניתן לקבוע מופעים חוזרים לאותו השעון. אם קבענו●

 מופע חוזר, הוא ימשיך לנצח בתדירות אותה הגדרנו, עד שנבטל אותו.
 נוכל לבטל את ה"נודניק" - תכונה שמאפשרת לנו לחטוף עוד כמה דקות שינה●

  או לדחות את התזכורת בעשר דקות (בד"כ).

 שיעורי בית
  נסו לקבוע שעון מעורר לדקות הקרובות ולראות אם הוא עובד.●
 נסו לשחק עם ההגדרות המתקדמות -  להחליף סוג צלצול, לקבוע מופעים,●

  לתת כותרת לשעון המעורר.
● 



 ואם קבעתם בטעות שעון לאמצע הלילה בבקשה אל תאשימו אותנו, ככה●
 לומדים ��


