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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Ημερολόγιο (έτος 2000-2099) 

 24/24ωρη μορφή 

 Αυτόματη προβολή της εβδομάδος στην αγγλική γλώσσα 

 Λειτουργία βηματομετρητή 

 Λειτουργία ιστορικού δεδομένων  

 Καθημερινή αφύπνιση & ηχητική ειδοποίηση ανά ώρα 

 Χρονογράφος 1/100 του δευτερολέπτου με εμβέλεια από το 0 έως 99:59:99 

 Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης 

 Λειτουργία διπλής ώρας 

 Λειτουργία κλειδώματος περιβάλλοντος  : κλείδωμα βημάτων, ώρας και 

περιβάλλοντος διπλής ώρας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

1. Σε κάθε λειτουργία, ο φωτισμός  EL παραμενει για 4 δευτερολεπτα. 

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 



 Στην κανονική λειτουργία ώρας, πιέστε το πλήκτρο Β για 2 δευτερόλεπτα  για να 

εισελθετε στην λειτουργία ρύθμισης ώρας , η ένδειξη ‘’12 Η ‘’ αναβοσβήνει. Πιέστε 

το πλήκτρο C , η ένδειξη ‘’year’’ αναβοσβήνει, έπειτα πιέστε το πλήκτρο C  για να 

μεταβάλλετε την ρύθμιση όπως φαίνεται παρακάτω :  

 
 Πιέστε το πλήκτρο D  για να προσαρμόσετε τα στοιχεία που έχετε επιλέξει. 

 Πιέστε το πλήκτρο B  για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στην κανονική 

λειτουργία ώρας. 

3.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΩΡΑΣ 

 Στην λειτουργία διπλής ώρας , πιέστε το πλήκτρο  Β για 2 δευτερόλεπτα , η ένδειξη 

‘’ hour ‘’ αναβοσβήνει, έπειτα πιέστε το πλήκτρο C  για να μεταβάλλετε την 

ρύθμιση όπως φαίνεται παρακάτω :  

 

 Πιέστε το πλήκτρο D  για να προσαρμόσετε τα στοιχεία που έχετε επιλέξει 

 Πιέστε το πλήκτρο B για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στην λειτουργία 

διπλής ώρας. 

4.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΗΤΗ 

 Στην κανονική λειτουργία ώρας, πιέστε το πλήκτρο Β για να μεταβείτε στην 

λειτουργία του βηματομετρητή και πιέστε το πλήκτρο C για να μεταβείτε στις 

λειτουργίες κυκλικά. 

 

 Στην λειτουργία βηματομετρητή , πιέστε το πλήκτρο C για 2 δευτερόλεπτα   για να 

ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία του βηματομετρητή. Σε 



οποιαδήποτε λειτουργία , ο βηματομετρητής  θα μετρήσει τα βήματα υπό την 

προϋπόθεση ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία του. Πιέστε το πλήκτρο D για 2 

δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το περιβάλλον του βηματομετρητή. 

 

 Στην λειτουργία βηματομετρητή ,πιέστε το πλήκτρο Α για 3 δευτερόλεπτα και η 

ένδειξη αυτόματα θα μηδενίσει . 

 Κάθε μέρα στις 0:00(am 12:00) η εγγραφή αυτόματα μηδενίζεται. 

 Σε οποιαδήποτε λειτουργία βηματομετρητή , πιέστε το πλήκτρο Β για 2 

δευτερόλεπτα για να εισελθετε στην λειτουργία των πληροφοριών σας. 

 

 Στην λειτουργία ρύθμισης των πληροφοριών σας , πιέστε το πλήκτρο C για να 

μεταβείτε στις ρυθμίσεις κυκλικά . 

 Μετρικό/αγγλοσαξονικό σύστημαβάροςαπόσταση βήματοςαθλητικός 

στόχος. Οι ρυθμίσεις θα αναβοσβήνουν κάθε δευτερόλεπτο. Πιέστε το πλήκτρο Β 

για έξοδο και καταχώρηση των ρυθμίσεων. 

 Μετρικό/αγγλοσαξονικό σύστημα : προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι το μετρικό 

σύστημα,  πιέστε το πλήκτρο D για να μεταβείτε στο μετρικό/αγγλοσαξονικό 

σύστημα. Προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις του μετρικού/αγγλοσαξονικού συστήματος , 

το βάρος και η απόσταση βήματος θα επιστρέψουν αυτόματα στην προεπιλεγμένη 

τιμή. 

 Ρύθμιση βάρους:  προεπιλεγμένη τιμή είναι 60kg(132lb). Επιλογή από : 

 30-200kg/66-440lb. 

 Ρύθμιση απόστασης βήματος : η προεπιλεγμένη τιμή είναι 70cm (28in). Επιλογή 

από : 30-150cm/12-59in. 

 Ρύθμιση στόχου βημάτων : η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100000 βήματα. Επιλογή 

από : 100-990000. 

 Πιέστε το πλήκτρο D για να αυξήσετε την τιμή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, 

πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο D για 2 δευτερόλεπτα για πιο γρήγορη αύξηση . 

Το μετρικό/αγγλοσαξονικό σύστημα  δεν έχει λειτουργία γρήγορης αύξησης. 

 Στην λειτουργία ρύθμισης των πληροφοριών σας, μετά την πάροδο των 30 

δευτερόλεπτων , γίνεται αυτόματα έξοδος από την ρύθμιση. 

5.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Στην λειτουργία βηματομετρητή, πιέστε το πλήκτρο Β για να μεταβείτε στην 

λειτουργία ιστορικού δεδομένων ,αυτόματη εμφάνιση :00 



 Κάθε μέρα στις 0:00 , η ημερήσια εγγραφή αυτόματα καταχωρείται στο ΜΕΜ. 

 Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας και του μετρικού συστήματος, τα 

δεδομένα και οι μονάδες τόσο της ημερομηνίας όσο και των χιλιομετρικών 

αποστάσεων στα ιστορικά δεδομένα θα μεταβληθούν. 

 Πιέστε το πλήκτρο D για να δείτε τις εγγραφές που υπάρχουν στο ιστορικό. 

 Πιέστε το πλήκτρο  D  για να μεταβείτε στην ημερομηνία , πιέστε το πλήκτρο C  για 

να δείτε την εγγραφή : βήματαθερμίδεςχιλιομετρική απόσταση 

 

 Τα ιστορικά δεδομένα δεν μπορούν να σβηστούν. 

 Μετά την πάροδο των 30 δευτερόλεπτων , θα γίνει αυτόματα έξοδος από την 

λειτουργία εγγραφής των βημάτων και θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία 

ώρας. 

6.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ 

 Αφύπνιση και ηχητική ειδοποίηση ανά ώρα ΟΝ/OFF : 

 

 Ρύθμιση αφύπνισης : στην λειτουργία αφύπνισης, πιέστε παρατεταμένα το 

πλήκτρο Β για 2 δευτερόλεπτα , η ένδειξη ‘’HOURS’’ αναβοσβήνει , πιέστε το 

πλήκτρο C για να μεταβείτε στην ρύθμιση όπως φαίνεται παρακάτω:  

 

 Πιέστε το πλήκτρο D  για να προσαρμόσετε τα στοιχεία που έχετε επιλέξει. 

 Πιέστε το πλήκτρο Β για επιβεβαίωση και επιστροφή στην λειτουργία αφύπνισης. 

Εάν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη , όταν η ώρα αφύπνισης που έχετε επιλέξει 

φτάσει, η ηχητική ειδοποίηση της αφύπνισης ενεργοποιείται για 60 δευτερόλεπτα, 

πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση. 

 

7.ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SPL 

 Μέγιστη τιμή χρονομέτρου :  99’59’’99. 



 Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία SPL:  στην λειτουργία του χρονομέτρου πιέστε το 

πλήκτρο D για να  ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, πιέστε το 

πλήκτρο Α για να μηδενίσει το χρονόμετρο όταν σταματήσει.  

 

 Όσο το χρονόμετρο βρίσκεται σε λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Β για να μεταβείτε 

σε άλλες λειτουργίες οθόνης και το χρονόμετρο συνεχίζει να λειτουργεί από πίσω 

κανονικά. 

8.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 Η αντίστροφη μέτρηση μπορεί να ρυθμιστεί  από 1 λεπτό έως και 24 ώρες, όταν η 

αντίστροφη μέτρηση μηδενίσει  η ηχητική ειδοποίηση ενεργοποιείται , πατώντας 

οποιοδήποτε πλήκτρο απενεργοποιείτε την ηχητική ειδοποίηση. 

 Πιέστε το πλήκτρο D  για να ενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε την μέτρηση, όταν 

η μέτρηση σταματήσει πιέστε το πλήκτρο Α και αυτόματα θα επιστρέψει στην 

αρχική ώρα ρύθμισης . 

 Όταν η αντίστροφη μέτρηση μηδενίσει, η ηχητική ειδοποίηση ενεργοποιείται για 30 

δευτερόλεπτα , πατώντας  οποιοδήποτε πλήκτρο  απενεργοποιείτε  την ηχητική 

ειδοποίηση  και αυτόματα επιστρέφει στην αρχική ώρα ρύθμισης. 

 Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης : στην λειτουργία αυτή, πιέστε το πλήκτρο Β για δυο 

δευτερόλεπτα, η ένδειξη ‘’HOUR’’ αναβοσβήνει , έπειτα πιέστε το πλήκτρο C  για να 

επιλέξετε τα παρακάτω :

 
 Πιέστε το πλήκτρο D για να προσαρμόσετε την φωτεινή ένδειξη. 

 Πιέστε το πλήκτρο Β για επιβεβαίωση και επιστροφή στην λειτουργία  αντίστροφης 

μέτρησης. 



 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  Φ36.2mm 

ΠΑΧΟΣ  ΜΟΝΤΕΛΟΥ  8.85mm 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -0°C~+50°C 

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.0V 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ±90SEC/MONTH 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

CR2025(ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 170 m Ah ) 

ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΡΕΥΜΑ ≤2.36 u A (ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 4.0 u A) 

ΜΕΣΟ ΡΕΥΜΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ  ≤1.07m A (ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 4.0 m A) 

ΜΕΣΟ ΡΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ≤10.36 m A(ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 12.0 m A) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ(85%) ≥24 MONTH 

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται με την προϋπόθεση ότι ο φωτισμός EL  

ενεργοποιείται 4 φορές την μέρα, για 3 δευτερόλεπτα κάθε φορά, και ηχητική 

ειδοποίηση για 60 δευτερόλεπτα κάθε μέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTIME is trademark of Kaisidis Ntemis & Sia EE (Data Media) 

 

IMPORT & DISTRIBUTION 



DATA MEDIA KAISIDIS NTEMIS & SIA E.E 

www.data-media.gr  info@data-media.gr 

1st Km Lagadas road to Iraklio, Lagadas, Thessaloniki, 57200 


