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Α.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Οθόνη LCD 8ψηφιων,ωρα , λεπτά, δευτερόλεπτα ,μήνας ,ημέρα και εβδομάδα 

 2 ξυπνητήρια και  ηχητική ειδοποίηση  ανά ώρα 

 Διπλή ώρα 

 Χρονοδιακόπτης 

 Μορφή 12/24η 

 Χρονογράφος 1/100 του δευτερολέπτου  με λειτουργιές διαχωρισμού 

 el οπίσθιος φωτισμός 

 

1. ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ 

 Χρησιμοποιήστε την λειτουργία τοπικής ώρας  για να ρυθμίσετε  και να δείτε την 

τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. 

 Στην λειτουργία τοπικής ώρας  , πιέστε το πλήκτρο D για να δείτε την τρέχουσα 

ημερομηνία ,μόλις αφήσετε  το πλήκτρο D  θα επιστρέψετε  στην λειτουργία 

τοπικής ώρας  . 

 Για να ρυθμίσετε ώρα και ημερομηνία: 

a) Στην λειτουργία πραγματικού  χρόνου  πιέστε το πλήκτρο C  έως ότου η 

ένδειξη ‘’seconds’’ να αρχίσει να αναβοσβήνει  το οποίο σημαίνει ότι 

πραγματοποιείται η ρύθμιση. 



b) Πιέστε το πλήκτρο Β για να επιλέξετε  όπως φαίνεται παρακάτω  και τις 

υπόλοιπες ρυθμίσεις. 

 

c) Όταν η ρύθμιση την οποία θέλετε να μεταβάλλετε  αναβοσβήνει, πιέστε το 

πλήκτρο D για να την μεταβάλλετε  όπως περιγράφεται παρακάτω . 

Αλλαγή την ρύθμιση πραγματοποιήστε αυτήν την λειτουργία με 
το πλήκτρο D 

Δευτερόλεπτα πιέστε το πλήκτρο D για να τα 
επαναφέρεις σε 00 

Λεπτά ,ώρα ,εβδομάδα ,μήνας, μέρα πιέστε το πλήκτρο D για να αυξήσεις την 
ρύθμιση 

12/24η πιέστε το πλήκτρο D για να αλλάξεις την 
12ωρη μορφή ή την 24ωρη μορφή 

 

d)  Η ημέρα της εβδομάδας εμφανίζεται αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 

ημερομηνίας (έτος  ,μήνας ,ημέρα) 

2. Χρονογράφος 

 Η εμβέλεια του χρονογράφου είναι  23ωρες,59 λεπτά , 59.99 δευτερόλεπτα. 

 Το χρονόμετρο θα μετραει  μέχρι το ανώτερο όριο  και ξεκινάει εκ νέου από το 

μηδέν  έως ότου το απενεργοποιήσετε. 

για να μετρήσετε τις ώρες με το χρονόμετρο 

 

3.ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ 



 Λειτουργία αφύπνισης : ήχος αφύπνισης ειδοποιεί στον προκαθορισμένο χρόνο για 

περίπου 15 δευτερόλεπτα . Πατώντας οποιοδήποτε κουμπί διακόπτεται η 

λειτουργία του ήχου αφύπνισης. 

 Ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε  η αφύπνιση  και η ηχητική ειδοποίηση . Πιέστε το 

πλήκτρο D ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε  η αφύπνιση  ή την ηχητική 

ειδοποίηση. 

 Ρύθμιση αφύπνισης : Στην λειτουργία αυτή, πιέστε το πλήκτρο C έως ότου η 

προκαθορισμένη ώρα αφύπνισης αρχίσει να αναβοσβήνει . Πιέστε το πλήκτρο Β για 

να επιλέξετε ‘’hour’’  ,  ‘’minute’’  ή  ‘’alarm1/alarm2’’ . Πιέστε το πλήκτρο D  για να 

προσαρμόσετε το φωτιζόμενο στοιχείο ,πιέστε το πλήκτρο C  για επιβεβαίωση. 

4. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 Η εμβέλεια του συγκεκριμένου χρονομέτρου είναι 23 ώρες , 59 λεπτά , 59 

δευτερόλεπτα. 

 Ο ήχος του χρονομέτρου ηχεί  για περίπου 10 δευτερόλεπτα όταν φτάσει στο  

0:00:00. 

 Χρονική ρύθμιση ώρας ,πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο C στην κατάσταση 

ρύθμισης της ώρας, αναβοσβήνει η ένδειξη ‘’hour’’   ,πιέστε το πλήκτρο  Β για να 

επιλέξετε την ρύθμιση ‘’hour’’      ή    ‘’minute’’, πιέστε το πλήκτρο D  για να 

προσαρμόσετε  το φωτιζόμενο στοιχείο, πιέστε το πλήκτρο C για να ολοκληρώσετε  

την ρύθμιση. 

 Λειτουργία χρονοδιακόπτη ,πιέστε το πλήκτρο d  για να ξεκινήσετε/τερματίσετε  

την καταμέτρηση. 

5. ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΩΡΑΣ. 

 Ρύθμιση Δεύτερης ζώνης ώρας 

Στην λειτουργία διπλής ώρας, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο C  για να επιλέξετε 

την ρύθμιση ‘’hour’’, πιέστε το πλήκτρο d  για να προσαρμόσετε το φωτιζόμενο 

στοιχείο, πιέστε το πλήκτρο  C ξανά για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση και να 

επιστρέψετε στην λειτουργία προβολής διπλής ώρας. 

c. Προδιαγραφές 

Μέγεθος μοντέλου   ：36.2mm 

Πάχος μοντέλου     ：9.30mm 

Εύρος λειτουργικής θερμοκρασίας ：0℃~50℃ 

Τάση λειτουργίας  ：3.0v 

Ακρίβεια ：±90sec/month  

Κωδικός μπαταρίας： cr2025 

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος ：≤3.5u a(t=25℃) 
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