
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγχειρίδιο χρήσης 
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 13-ψηφια,ωρα ,λεπτά, δευτερόλεπτα ,μήνας ,ημέρα και εβδομάδα 

 Ημερήσια αφύπνιση και ηχητική ειδοποίηση  ανά ώρα. 

 Επιλογή φόρμας   12/24h , αυτόματο ημερολόγιο. 

 Χρονογράφος 1/100 του δευτερολέπτου  με ξεχωριστές λειτουργίες. 

 Αντίστροφη μέτρηση (ανώτερο όριο :24 h ) 

 Διπλή ώρα. 

 EL οπίσθιος φωτισμός.  

 

1.  Σε κάθε κατάσταση, πιέστε το κουμπί α, ο οπίσθιος φωτισμός el ανάβει για 3 

δευτερόλεπτα. 

2. Τοπική ώρα 

 Ρύθμιση ώρας 

a) Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί c για 2 δευτερόλεπτα για την κατάσταση της 

ρύθμισης της ώρας και τον ‘’δεύτερο ‘’ τον φωτισμό.  

Πιέστε το κουμπί D για να μηδενίσει, πιέστε το κουμπί b για να επιλέξετε στοιχεία 

όπως φαίνεται παρακάτω : 



 
b) Πιέστε το κουμπί D για να προσαρμόσετε το φωτιζόμενο στοιχείο. 

c) Πιέστε το κουμπί C για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία ώρας. 

d) Πιέστε το κουμπί D όσο τα δευτερόλεπτα είναι ανάμεσα  στο εύρος από 30 έως 59 

τα επαναφέρετε στο μηδέν και προσθέτετε  1 μονάδα  στα λεπτά .Στο εύρος από 00 

έως 59 τα επαναφέρετε  στο μηδέν και τα προσθέτετε  στα λεπτά. Στο εύρος από 00 

έως 29 τα λεπτά παραμένουν αμετάβλητα. 

e) 12/24ωρη φόρμα : στην λειτουργία χρονοδιακόπτη χρησιμοποιήστε το κουμπί D για 

εναλλαγή μεταξύ 12 ωρης και 24 ωρης χρονικής διατήρησης. 

3.Ημερησια αφύπνιση 

Στην κανονική λειτουργία ώρας , πιέστε το κουμπί  B για να εισελθετε στην λειτουργία 

του ξυπνητηριού. 

 Πιέστε το κουμπί C για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αφύπνιση 

και την ηχητική ειδοποίηση. 

 Ρύθμιση αφύπνισης 

Πατήστε  παρατεταμένα το κουμπί C για 2 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε 

την ρύθμιση ‘’hour’’. Πιέστε το κουμπί B για να επιλέξετε την ρύθμιση 

‘’minute’’. Πιέστε το κουμπί D για να προσαρμόσετε το φωτιζόμενο 

στοιχείο. 

 

 

4. Χρονογράφος  

Στην κανονική λειτουργία ώρας , πιέστε το κουμπί Β 2 φορές για να εισελθετε  στην 

λειτουργία του χρονογράφου.  

 Πιέστε το κουμπί D για να ξεκινήσει/σταματήσει η λειτουργία, όταν 

σταματήσει πιέστε το κουμπί C για να μηδενίσει. 

 Όταν ο χρονογράφος βρίσκεται σε λειτουργία  , πιέστε το κουμπί C για να 

διαχωρίσετε την καταμέτρηση. Έπειτα πιέστε το κουμπί D για έξοδο από 

την καταμέτρηση  του διαχωρισμού και διακόψτε  την καταμέτρηση. Όταν 

εξέλθετε από την λειτουργία διαχωρισμού της καταμέτρησης πιέστε το 

κουμπί C για να μηδενίσει. 

         5. Διπλή ώρα 

 Ρύθμιση διπλής ώρας  

                 Στην κανονική λειτουργία ώρας, πιέστε το κουμπί Β 3 φορές για να εισελθετε στην 

λειτουργία διπλής ώρας, πιέστε παρατεταμένα  το κουμπί C για 2 δευτερόλεπτα για να 



επιλέξετε την ρύθμιση ‘’hour’’. Πιέστε το κουμπί Β για να επιλέξετε την ρύθμιση  ‘’minute’’. 

Πιέστε το κουμπί D για να προσαρμόσετε το φωτιζόμενο στοιχείο, πιέστε το κουμπί C  ξανά 

για να ολοκληρώσετε  την ρύθμιση και να επιστρέψετε στην λειτουργία διπλής ώρας. 

6.Λειτουργια χρονοδιακόπτη 

 Στην κανονική λειτουργία ώρας  πιέστε το κουμπί Β 4 φορές για να 

εισελθετε στην λειτουργία του χρονοδιακόπτη. 

 Πιέστε το κουμπί D για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε  την 

αντίστροφη μέτρηση. 

 Όταν σταματήσει η αντίστροφη μέτρηση πιέστε το κουμπί C για να 

επανέλθετε στην αρχική ρύθμιση ώρας. 

 Η ηχητική ειδοποίηση του χρονοδιακόπτη  ακούγεται για περίπου 10 

δευτερόλεπτα όταν φτάσει στο 0:00:00.Ο χρονοδιακόπτης επανέρχεται 

αυτόματα στην αρχική του τιμή μόλις η ηχητική ειδοποίηση του 

χρονοδιακόπτη παύει να ακούγεται. 

 Πιέστε το κουμπί C για να εισελθετε στην ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.  

A) Πιέστε το κουμπί Β για να προσαρμόσετε  την ένδειξη ‘’HOUR’’ και 

έπειτα την ένδειξη ΄΄MINUTE’’ 

 

                             B ) Πιέστε το κουμπί D για να προσαρμόσετε το φωτιζόμενο        

                                 στοιχείο. Πιέστε το κουμπί C για επιβεβαίωση. 
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