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1.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Κανονική ώρα: ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα, μέρα και εβδομάδα, 12/24ωρη μορφή 

 Ημερολόγιο (έτος 2000-2099) 

 Διπλή ρύθμιση αφύπνισης: καθημερινό ξυπνητήρι και ηχητική ειδοποίηση ανά ώρα 

 Χρονογράφος 1/100 του δευτερολέπτου από 0 έως 59:59:59 , με λειτουργία SPL. 

 Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης έως  23 ώρες και 59 λεπτά. 

 Λειτουργία βηματομετρητή 

τρία είδη βηματομετρητή  λειτουργία απεικόνισης βημάτων ανά ώραλειτουργία 

απεικόνισης βημάτων ανά χρονική διάρκεια άσκησηςλειτουργία απεικόνισης 

θερμίδων ανά χιλιομετρική απόσταση. 

ρυθμίσεις πληροφοριών χρήστη : μετρικό βάροςευαισθησία G-SENSOR σε 59 

δευτερόλεπτα. 

 Λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης βημάτων μνήμης 50 ημερών. 

 Οπίσθιος φωτισμός el 4 δευτερολέπτων. 

2.ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

{mode}αλλαγή λειτουργίας : λειτουργία ώρας ,λειτουργία μνήμης βημάτων ,λειτουργία 

καρδιακού ρυθμού. 

Πιέστε παρατεταμένα τo πλήκτρο {mode} για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην 

λειτουργία ρύθμισης .Μπορείτε να μεταβάλλετε  τα στοιχεία ρύθμισης. 

Πιέστε το πλήκτρο {down} , μειώνει κατά 1, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο {down}  για 

γρήγορη προσαρμογή .Πιέστε  γρήγορα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αφύπνισης. 

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ,την λειτουργία 

αντίστροφης μέτρησης. Πιέστε προς τα κάτω για να ελέγξετε  την καταγραφή ιστορικού. 



Πιέστε το πλήκτρο {up}  , αυξάνει κατά 1, πιέστε παρατεταμένα για γρήγορη προσαρμογή 

.Κάτω από την λειτουργία ώρας πιέστε για να μεταβάλλετε  την ακόλουθη λειτουργία  

al1al2χρονόμετροαντίστροφη μέτρηση 

Συνολική λειτουργία απεικόνισης βημάτων ανά ώρασυνολικά βήματαλειτουργία 

απεικόνισης χρόνου άσκησηςλειτουργία απεικόνισης θερμίδων ανά χιλιομετρική 

απόσταση. 

Πιέστε παρατεταμένα για κλείδωμα /ξεκλείδωμα. 

Πιέστε το πλήκτρο  {el} για να ανάψει  ο el φωτισμός για 4 δευτερόλεπτα, πιέστε για 

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας SPL. Ενώ βρίσκεται σε παύση η αντίστροφη 

μέτρηση πιέστε την προεπιλεγμένη τιμή. 

3.ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΑΣ 

 

 Πιέστε {up}  για να μεταβείτε στην ακόλουθη λειτουργία:  

al1al2χρονόμετροαντίστροφη μέτρηση όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 Πιέστε παρατεταμένα το  πλήκτρο  {mode} για δυο δευτερόλεπτα για να εισέλθετε 

στην ρύθμιση της ώρας, αναβοσβήνει το ψηφίο 12/24ωρη 

 Πιέστε το πλήκτρο {mode} για να προσαρμόσετε  τα στοιχεία 

ρύθμισης 

:12/24ημορφηώραλεπτόδευτερόλεπτοχρόνοςμήναςμέραηχητική 

ειδοποίηση ανά ώρα on/offέξοδος , όπως φαίνεται:  



 

 Πιέστε το πλήκτρο {down} ή {up} προς τα κάτω / προς τα πάνω για να ρυθμίσετε τα 

στοιχεία .Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο {down} ή {up} για δυο δευτερόλεπτα για 

γρήγορη ρύθμιση. η ρύθμιση  έτους, μήνα ,μέρας ,εβδομάδας  θα ενημερωθεί 

αυτόματα. 

4.ΑΦΥΠΝΙΣΗ 

 Πιέστε το πλήκτρο {up} για την λειτουργία αφύπνισης 

 Πιέστε  το πλήκτρο {down} για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση  αφύπνισης, η 

εμφάνιση του εικονιδίου αφύπνισης  σε όλες τις λειτουργίες  επιστρέφει στην 

λειτουργία αφύπνισης. 

 

 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο {mode} για δυο δευτερόλεπτα για να εισέλθετε 

στην ρύθμιση αφύπνισης, πιέστε το πλήκτρο {mode} για να μεταβάλλετε τα 

στοιχεία ρύθμισης : ώραλεπτό 

όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

 Πιέστε {up} ή {down} προς τα κάτω /προς τα πάνω για να ρυθμίσετε  τα στοιχεία , 

πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο {up} ή {down} για 2 δευτερόλεπτα για πιο 

γρήγορη ρύθμιση. 



μόλις φτάσει η ώρα αφύπνισης , το εικονίδιο αφύπνισης αναβοσβήνει και  για 1 

λεπτό  ενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση ( ‘’Bibi’’ ), πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο 

για να σταματήσει. 

 Μετά το πέρας των 30 δευτερολέπτων   γίνεται αυτόματη έξοδος από την 

λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης   και επιστρέφει στην λειτουργία απεικόνισης της 

ώρας. 

 Στην λειτουργία απεικόνισης αφύπνισης  , αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο 

λειτουργίας δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή στην λειτουργία απεικόνισης της 

ώρας. 

Σημείωση: εισάγετε την λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης, η αφύπνιση 

ενεργοποιείται αυτόματα και εμφανίζεται το εικονίδιο αφύπνισης 

 

 

 

 

5.ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 

 

 Πιέστε το πλήκτρο {up} για να μεταβείτε  στην δομή του χρονομέτρου, αρχική τιμή : 

00’00”00 

 Πιέστε το πλήκτρο {down} για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε  το 

χρονόμετρο , πιέστε το πλήκτρο {el} για να μηδενίσει  

 Κατά την διάρκεια του χρονομέτρου , πιέστε το πλήκτρο {el} για να ενεργοποιήσετε 

την λειτουργία SPL, η ένδειξη ‘’SPL’’ θα αναβοσβήσει στην οθόνη , το χρονόμετρο 

βρίσκεται σε λειτουργία , πιέστε το πλήκτρο {el} ξανά για να επιστρέψετε στο 

χρονόμετρο. 

 Μόλις το χρονόμετρο φτάσει στην  μέγιστη τιμή της (59’59’’99), θα πρέπει να 

κάνετε επανεκκίνηση το χρονόμετρο. 

 Τερματίζετε  το χρονόμετρο , καμία λειτουργία πλήκτρου  δεν σημαίνει ότι θα 

επιστρέψει αυτόματα στην λειτουργία απεικόνισης της ώρας. 

Σημείωση: με την ενεργοποίηση της λειτουργίας SPL , μεταβείτε σε άλλες 

λειτουργίες, αυτόματα ακυρώνεται η λειτουργία SPL, το χρονόμετρο συνεχίζει να 

λειτούργει κανονικά. 

 



6.ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 Πιέστε το πλήκτρο {up} για να μεταβείτε στην λειτουργία αντίστροφης μέτρησης, 

αρχική τιμή 00:00:00. 

 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο{mode} για 2 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε το 

χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, πιέστε το πλήκτρο {mode} για να μεταβάλλετε 

τις ρυθμίσεις :  ώραλεπτό, 

όπως φαίνεται παρακάτω:  

                  

 Πιέστε το πλήκτρο {up}  ή {down} προς τα κάτω/προς τα πάνω  για να ρυθμίσετε την 

τιμή, πιέστε παρατεταμένα πλήκτρο  {up}  ή {down} για 2 δευτερόλεπτα  για πιο 

γρήγορη ρύθμιση. 

 Στην περίπτωση της αντίστροφης μέτρησης να είναι στο 0 και να μην μπορεί να 

ξεκινήσει , πιέστε το πλήκτρο {down} για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε  

την αντίστροφη μέτρηση. 

 Σε περίπτωση απενεργοποίησης της αντίστροφης μέτρησης , πιέστε το πλήκτρο {el} 

για να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις του χρονομέτρου αντίστροφης μέτρησης. 

 Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση , το εικονίδιο αντίστροφης μέτρησης  θα 

αναβοσβήνει σε όλες τις λειτουργίες, μηδενίζει  η αντίστροφη μέτρηση , το 

εικονίδιο αντίστροφης μέτρησης εξαφανίζεται. 

 Όταν το χρονόμετρο φτάσει στο 00:00:00, το εικονίδιο αντίστροφης μέτρησης 

εξαφανίζεται και ενεργοποιείται  η ηχητική ειδοποίηση για 1 λεπτό, πιέστε 

οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την ηχητική ειδοποίηση. 

 Όταν απενεργοποιηθεί η αφύπνιση , εμφανίζει την τιμή ρύθμισης του 

 χρονομέτρου . 

 Στην ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης , μετά το πέρας των  30 δευτερολέπτων , 

αυτόματα σημαίνει έξοδος από την ρύθμιση και επιστροφή στην λειτουργία 

αντίστροφης μέτρησης. 

 Στην λειτουργία αντίστροφης μέτρησης , καμία λειτουργία πλήκτρου δεν σημαίνει 

αυτόματα επιστροφή στην λειτουργία εμφάνισης ώρας. 

Σημείωση : εισέρχεστε  στην ρύθμιση της αντίστροφης μέτρησης, το χρονόμετρο 

αντίστροφης μέτρησης μηδενίζει αυτόματα. 

6.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΗΤΗ 



 Πιέστε το πλήκτρο {mode} για να μεταβείτε  στην λειτουργία βηματομετρητή, ο 

αριθμός βήματος εμφανίζεται ως 0. 

 Πιέστε το πλήκτρο {up} για να μεταβείτε στην οθόνη : λειτουργία συνολικών 

βημάτων ανά ώρα λειτουργία συνολικών βημάτων ανά διάρκεια 

άσκησηςλειτουργία θερμίδων ανά απόσταση , όπως φαίνεται παρακάτω 

  

 Λειτουργία συνολικών βημάτων ανά ώρα:  ταυτόχρονη απεικόνιση στην οθόνη 

βημάτων και ώρας , τα βήματα εμφανίζονται επάνω στην οθόνη LCD , η ώρα 

εμφανίζεται κάτω στην οθόνη LCD ,μέγιστος αριθμός βημάτων :999999 βήματα. 

 Λειτουργία συνολικών βημάτων ανά διάρκεια άσκησης: ταυτόχρονη απεικόνιση 

στην οθόνη συνολικών βημάτων και διάρκειας άσκησης, τα βήματα εμφανίζονται 

πάνω στην οθόνη LCD , η διάρκεια άσκησης εμφανίζεται κάτω στην οθόνη LCD , 

μέγιστος αριθμός βημάτων :999999 βήματα/ 23 ώρες, 59 λεπτά ,59 δευτερόλεπτα. 

 Λειτουργία θερμίδων ανά απόσταση : θερμίδες και χιλιομετρική απόσταση 

εμφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη , οι θερμίδες εμφανίζονται  πάνω στην οθόνη 

LCD , η χιλιομετρική απόσταση εμφανίζεται κάτω στην οθόνη LCD , μέγιστη τιμή : 

99999.9kcal/9999.99km ή 9999.99 μίλι. 

 Στην λειτουργία βήματος/ώρα ή στην λειτουργία βημάτων /διάρκεια άσκησης , 

πιέστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο {mode} για να εισέλθετε στην 

ρύθμιση ή να ελέγξετε με την κατάσταση πληροφοριών του χρήστη , προεπιλογή : 

το στοιχειό ρύθμισης metic  αναβοσβήνει. 

 Κάτω από την κατάσταση ρύθμισης των πληροφοριών σας πιέστε το κουμπί {mode} 

για να μεταβάλλετε  τα στοιχεία ρύθμισης : μετρικόβάροςαπόσταση 

βήματοςευαισθησία αισθητήρα g , όπως φαίνεται παρακάτω:  

 

 Μετρικό ή αγγλοσαξονικό : η προεπιλογή στην μέτρηση , πιέστε το πλήκτρο 

{up} ή {down} για να μεταβείτε στον διακόπτη  της επιλεγμένης μετρικής. 

 Προσαρμογή της μετρικής, τα στοιχεία ρύθμισης του συστήματος , το βάρος και 

η απόσταση βήματος επαναφέρουν την προεπιλεγμένη  τιμή αυτόματα. 

 Ρύθμιση βάρους : η προεπιλεγμένη τιμή είναι 60κιλα(132lb), ρυθμιζόμενο 

εύρος : 30-200κιλα /66-440lb. 



 Ρύθμιση απόστασης βήματος : η προεπιλεγμένη απόσταση βήματος είναι 70cm 

(28inch), ρυθμιζόμενο εύρος : 30-150cm/12-59inch. 

 πιέστε το πλήκτρο {up} ή {down} προς τα πάνω /προς τα κάτω για να ρυθμίσετε 

τα στοιχεία, πιέστε παρατεταμένα το  πλήκτρο  {up} ή {down} για 2 

δευτερόλεπτα για πιο γρήγορη ρύθμιση. 

 Ευαισθησία G – SENSOR : προεπιλεγμένη τιμή : μεσαίο , οι επιλογές του 

επιπέδου ευαισθησίας low→middle→hi. 

 στην λειτουργία βήματος /ώρα, πιέστε το πλήκτρο {el} για 2 δευτερόλεπτα , 

αναβοσβήνει η ένδειξη ‘’erase’’  που σημαίνει ότι πρέπει  να μηδενίσετε την 

μέτρηση. πιέστε το πλήκτρο {el} για να μηδενίσετε αυτόματα τον αριθμό των 

βημάτων, τις θερμίδες, την απόσταση όπως φαίνεται παρακάτω :  

 

 Στην λειτουργία βηματομετρητή , μετά το πέρας των 30 λεπτών  γίνεται  αυτόματα 

 επιστροφή στην λειτουργία εμφάνισης ώρας. 

 Στην λειτουργία ρύθμισης πληροφοριών σας , μετά το πέρας των 30 λεπτών , 

γίνεται  αυτόματα έξοδος από την λειτουργία. 

 Για να μηδενίσετε  την λειτουργία, μετά το πέρας των 4 δευτερολέπτων , πιέστε 

οποιοδήποτε  πλήκτρο (εκτός από το πλήκτρο el)και  γίνεται αυτόματη έξοδος των 

βημάτων στην μηδενική λειτουργία και επιστρέφει στην λειτουργία απεικόνισης 

της ώρας. 

Σημείωση:  και στα τρία είδη ρύθμισης , όλες οι λειτουργίες μπορούν και μετράνε 

τα βήματα. 

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΗΜΑΤΩΝ 

    

 Πιέστε το πλήκτρο {mode} για μα μεταβείτε  στην λειτουργία αποθήκευσης μνήμης 

βημάτων , η προεπιλεγμένη τιμή είναι :00  

 Η ημερομηνία της εγγραφής εμφανίζεται επάνω στην οθόνη LCD , τα βήματα, οι 

θερμίδες και η απόσταση της εγγραφής εμφανίζεται κάτω στην οθόνη LCD με χρόνο 

2 δευτερόλεπτα για να κάνει τον κύκλο της αυτόματης απεικόνισης των στοιχείων ( 

οι θερμίδες δεν εμφανίζουν τα δεκαδικά ψηφιά, η χιλιομετρική απόσταση 

εμφανίζει μέχρι και 2 δεκαδικά ψηφία) όπως φαίνεται παρακάτω:  



 

 Πιέστε το πλήκτρο {up} ή {down} προς τα πάνω/ προς τα κάτω για να δεις το 

ιστορικό των εγγράφων. 

 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο {el}  για 2 δευτερόλεπτα, η ένδειξη ‘’ erase’’ 

αναβοσβήνει στην οθόνη, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να σβήσετε τα 

αποθηκευμένα δεδομένα, πιέστε το πλήκτρο {el} , αυτόματη εκκαθάριση του 

ιστορικού όπως φαίνεται παρακάτω:  

  

 Κατά την εκκαθάριση της μνήμης , μετά το πέρας των 4 δευτερολέπτων  ή πατώντας 

οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός από το πλήκτρο el) σημαίνει αυτόματη έξοδος και 

επιστροφή στην λειτουργία αποθήκευσης βημάτων. 

 Μετά το πέρας των 30 δευτερολέπτων , γίνεται αυτόματα  έξοδος από την 

λειτουργία αποθήκευσης βημάτων και επιστροφή στην λειτουργία απεικόνισης της 

ώρας. 

 

 Και τα δυο δάχτυλα θα πρέπει να καλύπτουν τον μεταλλικό αισθητήρα όσο το 

δυνατόν περισσότερο .Πατήστε ομοιόμορφα ,είτε με κρύο είτε με ξηρό καιρό , 

τρίψτε τα δάχτυλα προτού μετρήσετε τον παλμό. 

Σημειώσεις: 

 Αυτή η συσκευή  δεν προορίζεται για ιατρικούς σκοπούς .Συμβουλευτείτε τον 

γιατρό σας αν χρειαστεί .Αποφύγετε την χρήση αυτής της συσκευής  σε ισχυρά 

στατικά, ηχητικά, ηλεκτρικά περιβάλλοντα. 

9.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Στην λειτουργία του ρολογιού ή του βηματομετρητή, πιέστε το πλήκτρο {up} για 2 

δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε  το πλήκτρο {mode} έτσι ώστε  να μην μεταβείτε 

σε άλλες λειτουργίες σε περίπτωση  τυχαίας πίεσης κομβίου κατά την λειτουργία 

του βηματομετρητή που μπορεί να οδηγήσουν στην έξοδο χάνοντας έτσι δεδομένα. 

8.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 



 

 Πιέστε το πλήκτρο {mode} για να εισέλθετε στην λειτουργία καρδιακού ρυθμού , 

εμφανίζει την ένδειξη ‘’pulse’’ στην οθόνη και ένα λογότυπο σε σχήμα καρδίας. 

 Πραγματοποιείται η ανίχνευση καρδιακών παλμών τοποθετώντας τα δάκτυλα σας 

στην εγκοπή στο μέσο της στεφάνης , το εικονίδιο με το σχήμα της καρδιάς αρχίζει 

να χτυπάει , η τιμή του καρδιακού ρυθμού θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

 
 Λειτουργία καρδιακού ρυθμού, αν δεν ανιχνευτεί καρδιακός παλμός για δέκα 

δευτερόλεπτα , θα γίνει αυτόματη επιστροφή σε κανονική λειτουργία ώρας. 

Προσοχή: 

 Και τα δυο δάχτυλα θα πρέπει να καλύπτουν τον μεταλλικό αισθητήρα όσο το 

δυνατόν περισσότερο .Πατήστε ομοιόμορφα ,είτε με κρύο είτε με ξηρό καιρό , 

τρίψτε τα δάχτυλα προτού μετρήσετε τον παλμό. 

 

Σημειώσεις: Αυτή η συσκευή  δεν προορίζεται για ιατρικούς σκοπούς 

.Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν χρειαστεί .Αποφύγετε την χρήση αυτής της 

συσκευής  σε ισχυρά στατικά, ηχητικά, ηλεκτρικά περιβάλλοντα. 

9.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Στην λειτουργία του ρολογιού ή του βηματομετρητή, πιέστε το πλήκτρο {up} για 2 

δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε  το πλήκτρο {mode} έτσι ώστε  να μην μεταβείτε 

σε άλλες λειτουργίες. Σε περίπτωση  τυχαίας πίεσης κομβίου κατά την λειτουργία 

του βηματομετρητή μπορεί να οδηγήσουν στην έξοδο χάνοντας έτσι δεδομένα. 
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