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Α.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Οθόνη LCD 6 ψηφίων ,ώρα , λεπτά , δευτερόλεπτα , μήνας  , ημέρα και εβδομάδα. 

 Ημερήσια αφύπνιση και ηχητική ειδοποίηση ανά ώρα. 

 Αναβολή 

 Επιλογή μορφής 12/24η, αυτόματο ημερολόγιο. 

 Χρονογράφος 1/100 του δευτερολέπτου με λειτουργίες διαχωρισμού. 

 El οπίσθιος φωτισμός. 

 Χωρίς ήλιο ή φως , το ρολόι τροφοδοτείται από την μπαταρία. 

 Στον ήλιο ή στην πηγή φωτός , ο ηλιακός  πίνακας  μπορεί  να δεχτεί την ηλιακή  ή 

φωτεινή παροχή ρεύματος και να τροφοδοτήσει με αυτήν το ρολόι ώστε  να 

δουλεύει χωρίς να χρειαστεί ενέργεια από την μπαταρία. 

 

1. Σε κάθε κατάσταση, πιέστε το κουμπί Α και ο οπίσθιος φωτισμός EL  ανάβει για 3 

δευτερόλεπτα. 

2. Πραγματική ώρα 

Πιέστε το πλήκτρο C για να εμφανίσετε  το στοιχείο alarm , πιέστε το κουμπί  D για 

να εμφανιστεί η ημερομηνία. 

 Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε  την ηχητική ειδοποίηση 

a) Πιέστε το κουμπί C+D  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε   

την αφύπνιση, η ένδειξη εμφανίζεται για το on . 



b) Πιέστε το κουμπί C+B για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε   

την ηχητική ειδοποίηση , όλες τις ημέρες της εβδομάδας  να 

εμφανίζονται για ον. 

3.Χρονογραφος 

 Το εύρος οθόνης του χρονογράφου είναι 23 ωρες,59 λεπτά, 99 

δευτερόλεπτα. 

 Πιέστε το κουμπί D για έναρξη /διακοπή λειτουργίας. 

 Όταν σταματήσει η λειτουργία , πιέστε το κουμπί C για να μηδενίσει. 

 Όταν  η λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη, πιέστε το κουμπί C για να 

διαχωρίσετε την καταμέτρηση. 

 Στην συνέχεια , πιέστε το πλήκτρο D για έξοδο από τον διαχωρισμό της 

καταμέτρησης και σταματάτε  την καταμέτρηση. 

 Όταν γίνει έξοδος από τον διαχωρισμό της καταμέτρησης, πιέστε  το κουμπί 

C  για να εμφανίσετε όλες τις μετρήσεις και πιέστε το κουμπί C ξανά  για να 

μηδενίσει . 

 Όταν  η λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη, πιέστε το κουμπί Β για να 

επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία . 

4.Ημερησια αφύπνιση 

 Η ένδειξη ‘’hour’’ αναβοσβήνει  μόλις εισελθετε στο ξυπνητήρι. 

 Πιέστε  το κουμπί C  για να επιλέξετε την ρύθμιση  “hour”  ή “minute” . 

 Πιέστε το κουμπί D  για να προσαρμόσετε το φωτιζόμενο στοιχείο. 

 Πιέστε το κουμπί C για επιβεβαίωση. 

 Πιέστε το κουμπί Β για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία. 

 Αναβολή οn/off 

Στην κατάσταση ηχητικής ειδοποίησης , πιέστε το κουμπί C για να σταματήσετε την ηχητική 

λειτουργία και πιέστε το κουμπί D για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε  την 

λειτουργία της αναβολής. Όταν η λειτουργία της αναβολής είναι ανοιχτή ,θα ηχήσει  πέντε 

λεπτά αργότερα και θα σταματήσει αυτόματα μετά από ένα λεπτό. 

  5.Ρυθμιση ώρας 

 ‘’Δεύτερος’’ φωτισμός κατά την φόρτωση, πιέστε το κουμπί D για να 

μηδενίσει, πιέστε το κουμπί C  για να επιλέξετε στοιχείο όπως 

παρακάτω : 

 
 Πιέστε το κουμπί D για να προσαρμόσετε το φωτιζόμενο στοιχείο 

 Όταν ρυθμίζετε την ένδειξη ‘’hour’’ , ‘’h’’ εμφανίζεται για την 24ωρη 

μορφή , ‘’Α’’ ή  ‘’P’’  για την 12ωρη μορφή. 

 Πιέστε το κουμπί D ενώ τα δευτερόλεπτα βρίσκονται στην περιοχή 

από 00 έως 59 και τα μηδενίζετε  και τα λεπτά παραμένουν 

αμετάβλητα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 



Αφαιρείτε  την μπαταρία, τοποθετείτε το ρολόι στον ήλιο ή σε πηγή φωτός για 2 λεπτά, η 

κίνηση θα εμφανίσει τα δεδομένα. Χωρίς τον ήλιο ή την πηγή φωτός η μπαταρία θα είναι 

αυτή που θα τροφοδοτεί τη δύναμη του ρολογιού για να λειτουργήσει. 
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