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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 12 ψηφία , ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα ,μήνας ,μέρα και εβδομάδα. 

 Καθημερινό ξυπνητήρι και ηχητική ειδοποίηση ανά ώρα 

 12/24
η
 μορφή, αυτόματο ημερολόγιο 

 Χρονογράφος 1/100 του δευτερόλεπτου με δυνατότητα διαχωρισμού μέτρησης 

 el οπίσθιος φωτισμός 

 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Σε οποιαδήποτε λειτουργία , πιέστε το πλήκτρο Α για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο 

φωτισμό el  για 3 δευτερόλεπτα. 

 Πιέστε το πλήκτρο Β για να μετατρέψετε την λειτουργία ως εξής:  

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΥ 

Στην κανονική λειτουργία οθόνης : πιέστε το πλήκτρο Β μια φορά και  εισάγετε την 

λειτουργία του χρονογράφου. 

 Πιέστε το πλήκτρο D για έναρξη, πιέστε ξανά το πλήκτρο D για παύση, πιέστε ξανά το 

πλήκτρο D για έναρξη. Ακολουθείσθε τη διαδικασία αυτή όσες φορές χρειαστείτε. Για να 

μηδενίσετε πιέστε το πλήκτρο C  στη διαδικασία αναμονής. 

 Στην λειτουργία του χρονογράφου, πιέστε το πλήκτρο D για να έναρξη. Πιέστε το 

πλήκτρο C για να εισάγετε την λειτουργία διαχωρισμού και θα εμφανιστεί το σύμβολο 

SPL, πιέστε το πλήκτρο C ξανά για να δείτε την πρώτη εγγραφή ομάδας, η δεύτερη 

ομάδα εξακολουθεί να καταγράφει στο παρασκήνιο. Πιέστε το πλήκτρο C για να 

συνεχίσετε την δεύτερη ομάδα ,πιέστε το πλήκτρο C  ξανά για να διαβάσετε την δεύτερη 

εγγραφή. Όταν η τελική ομάδα τελειώνει πιέστε το πλήκτρο D  για να απενεργοποιήσετε 

την λειτουργία SPL.  Πιέστε το πλήκτρο C  προβολή του αθροίσματος των ομάδων , 

πιέστε το πλήκτρο C ξανά για να μηδενίσετε την εγγραφή. 



 
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΚΑΙ ΗΧΟΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ 

 Στην κανονική λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Β  δυο φορές για να εισάγετε την 

λειτουργία αφύπνισης, έπειτα πιέστε το πλήκτρο D  στην  on/off ‘’alm’’ /’’sig’’/’’Ch’’ 

λειτουργία 

 Εάν εμφανιστεί το σύμβολο “alm/sig/Ch”, σημαίνει ότι η λειτουργία alm/sig /Ch έχει 

ενεργοποιηθεί , διαφορετικά σημαίνει ότι ακόμη είναι απενεργοποιημένη. 

 “alm/   ” όταν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η λειτουργία αφύπνισης έχει 

ενεργοποιηθεί . ”sig/Ch/   ” όταν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η 

λειτουργία της ηχητικής ειδοποίησης έχει ενεργοποιηθεί. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ 

 Στην κανονική λειτουργία , πιέστε το πλήκτρο B για να εισάγετε την λειτουργία 

αφύπνισης και πιέστε το πλήκτρο C (αναβοσβήνει η ένδειξη ‘’hours’’) 

 Πιέστε το πλήκτρο D  για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης σας. Προσοχή στην 

ένδειξη  AM/PM 

 Πιέστε το πλήκτρο C  , αναβοσβήνει η ένδειξη ‘’MINUTES’’, πιέστε το πλήκτρο D 

για να ρυθμίσετε την ένδειξη ‘’MINUTES’’ για την αφύπνιση. Πιέστε το πλήκτρο 

Β για έξοδο. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

 Στην κανονική λειτουργία , πιέστε το πλήκτρο Β τρεις φορές για να εισάγετε την 

λειτουργία ρύθμισης και η ένδειξη ‘’SECONDS’’ να αναβοσβήνει, πιέστε το 

πλήκτρο D  για να μηδενίσει. 

 Πιέστε το πλήκτρο C η ένδειξη “hours” θα ανάψει. πιέστε το πλήκτρο D για να 

προσαρμόσετε την ένδειξη ‘’hours’’( προσαρμόζετε την ώρα , η ένδειξη ‘’η’’ 

εμφανίζεται που σημαίνει 24
η
 μορφή, AM/PM εμφανίζεται όταν θα είναι 12

η
 μορφή.) 

 Πιέστε το πλήκτρο C η ένδειξη ‘’MINUTES’’ θα ανάψει .Πιέστε το πλήκτρο D για 

να ρυθμίσετε την ένδειξη ‘’MINUTES’’. 

 Πιέστε το πλήκτρο C η ένδειξη ‘’MONTHS’’ θα ανάψει .Πιέστε το πλήκτρο D για να 

ρυθμίσετε την ένδειξη ‘’MONTHS’’. 

 Πιέστε το πλήκτρο C η ένδειξη ‘’DATE’’ θα ανάψει .Πιέστε το πλήκτρο D για να 

ρυθμίσετε την ένδειξη ‘’DATE’’. 

 Πιέστε το πλήκτρο C η ένδειξη ‘’WEEK’’ θα ανάψει .Πιέστε το πλήκτρο D για να 

ρυθμίσετε την ένδειξη ‘’WEEK’’. 

 Πιέστε το πλήκτρο Β για έξοδο. 
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