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Το ψηφιακό χρονόμετρο του εργαστηρίου διαθέτει παρα-
κάτω λειτουργίες: 

C A B 

Α. Λειτουργίες ρολογιού: 
 Ένδειξη ώρας, λεπτών, δευτερολέπτων, ημέρας της 
εβδομάδος που εμφανίζονται στην κανονική οθόνη. 
Δυνατότητα παρουσίασης της ώρας της ημέρας σε 12 
ή 24 ώρες. 

 Ένδειξη ημερομηνίας, με το πάτημα του κουμπιού Α 
 Ξυπνητήρι. 

Β. Λειτουργία χρονομέτρου: 
 Χρονόμετρο απλό. 

 Εμφανίζεται στην οθόνη με το πάτημα του κουμπιού 
C Ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού Α. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 

 Σταματά με το πάτημα πάλι του κουμπιού Α.   Μηδενίζεται (αφού το έχουμε σταματήσει) με το πά-
τημα του κουμπιού Β. 

 Σωρευτικό χρονόμετρο διαδικασιών που διακόπτονται 
και ξαναρχίζουν. 
• Η εκκίνηση γίνεται όπως αναφέραμε πιο πάνω. 
• Πατώντας διαδοχικά το κουμπί Α το χρονόμετρο 

σταματά και ξαναρχίζει. 
• Μηδενίζεται κατά τα γνωστά. 

 Χρονόμετρο διαδοχικών γεγονότων.   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΜΗΝΑΣ, ΗΜΕΡΑ

• Η εκκίνηση γίνεται κατά τα γνωστά.  
• Στο πρώτο γεγονός πατάμε το κουμπί Β και η ένδει-

ξη του χρονομέτρου "παγώνει" ενώ αυτό εσωτερικά 
εξακολουθεί να μετρά. Μας δίδεται η ευκαιρία να 
σημειώσουμε την μέτρηση (δυστυχώς δεν διαθέτει 
μνήμη).  

• Αν πιέσουμε ξανά το κουμπί Β η χρονομέτρηση συ-
νεχίζεται και στην οθόνη. Στο επόμενο γεγονός ε-
παναλαμβάνουμε την διαδικασία. 

• Το χρονόμετρο μηδενίζεται κατά τα γνωστά. 
Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε χρονομέτρηση πρέπει να εξασκηθούμε στη χρήση των 

κουμπιών κάνοντας μερικές δοκιμαστικές μετρήσεις. 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
- ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 
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Λεπτομερής τρόπος λειτουργίας του χρονομέτρου. 
 
Κανονική οθόνη  ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο και ημέρα της εβδομάδας. 
Πιέστε το κουμπί Α  μήνας, ημερομηνία και ημέρα της εβδομάδας. 
Πιέστε το κουμπί Β η οθόνη παρουσιάζει την ώρα ξυπνητηριού σε ώρες και λεπτά. 
Πιέστε το κουμπί C για την αλλαγή λειτουργιών του ρολογιού  
 
Ξυπνητήρι και ενεργοποίηση του ήχου του ξυπνητηριού  
Στον κανονική οθόνη  κρατήστε πατημένο το 

κουμπί Β και η οθόνη πα-
ρουσιάζει την ώρα ξυπνη-
τηριού σε ώρες και λεπτά. 

ΩΡΑ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ 

Πατήστε το κουμπί Α μία φορά ο ήχος του ξυπνητηριού 
ενεργοποιείται  
Πατήστε το κουμπί Α δύο φορές το σημάδι του ξυπνητη-

ριού ενεργοποιείται 
Πατήστε το κουμπί Α τρεις φορές ο ήχος του ξυπνητηριού 

απενεργοποιείται 
Πατήστε το κουμπί Α τέσσερις φορές το σημάδι του ξυπνητηριού απενεργοποιείται 
Απελευθερώστε το κουμπί-Β και η οθόνη θα επιστρέψει στον κανονικό χρόνο αμέσως. 
 
Λειτουργία του ρολογιού ως Χρονόμετρο  
Στον κανονική οθόνη  για να τεθεί σε λειτουργία χρονομέτρου, πιέστε το κουμπί- C. 
Έναρξη/στάση  πιέστε το κουμπί-Α. Το χρονόμετρο μετρά σωρευτικά με ακρί-

βεια μέχρι 1/100 του δευτερολέπτου.  
Διαδοχικές μετρήσεις  η αλλαγή από χρονόμετρο σε μέτρηση διαδοχικών χρονικών 

στιγμών επιτυγχάνεται με την πίεση του κουμπιού Β, ενώ το 
χρονόμετρο συνεχίζει να μετρά. Πιέστε το κουμπί Β πάλι και θα 
επιστρέψετε στο χρονόμετρο. 

Επανεκκίνηση  Πιέστε το κουμπί Α για να σταματήσει να μετρά και έπειτα το 
κουμπί Β. 

 
Ρύθμιση της ώρας του ξυπνητηριού 
Στην κανονική οθόνη κρατείστε πατημένο το κουμπί C για περίπου τρία δευτερόλεπτα. Η 
ένδειξη Monday και τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν. Μπορούμε να αλλάξουμε την ώρα 
πατώντας το κουμπί Β. 
Πατήστε το κουμπί Α μία φορά η ένδειξη Monday και τα  

ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν. Μπορούμε να αλλά-
ξουμε την ώρα πατώντας το κουμπί Β. 

Πατήστε το κουμπί C δύο φορές Η οθόνη επιστρέφει στην κανονική της κατάσταση. 
 
Ρύθμιση της ώρας του ρολογιού 
Στην κανονική οθόνη κρατείστε πατημένο το κουμπί C περίπου τρία δευτερόλεπτά και κα-
τόπιν ξαναπατήστε το μια φορά. Η ένδειξη Tuesday και τα ψηφία των δευτερολέπτων α-
ναβοσβήνουν Πατήστε το κουμπί Β και η ένδειξη των δευτερολέπτων θα μηδενιστεί. 
Πατήστε το κουμπί Α μία φορά Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν. Μπορούμε να 

αλλάξουμε τα ψηφία πατώντας το κουμπί Β. 
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Πατήστε το κουμπί Α δύο φορές Τα ψηφία των ωρών αναβοσβήνουν. Μπορούμε να αλ-
λάξουμε την ώρα πατώντας το κουμπί Β. 

Πατήστε το κουμπί Α τρεις φορές Τα ψηφία του μήνα ή της ημερομηνίας αναβοσβήνουν. 
Εξαρτάται από θέση τους και τα αλλάζουμε όπως πα-
ραπάνω. 

Πατήστε το κουμπί Α τέσσερις φορές Τα ψηφία του μήνα των δεδομένων αναβοσβή-
νουνκαι τα αλλάζουμε όπως παραπάνω. 

Πατήστε το κουμπί Α πέντε φορές Η ένδειξη της ημέρας της εβδομάδος αναβοσβήνει και 
την αλλάζουμε όπως παραπάνω  

Πιέζουμε το κουμπί Α και τα το ρολόϊ θα αρχίσει να λειτουργεί. 
Εάν πιέσουμε το κουμπί C κατά τη διάρκεια των αλλαγών, το ρολόϊ θα επανέλθει στην κα-
νονική οθόνη. 
 
Αλλαγή της ένδειξης των ωρών από 12 σε 24  
Στην κανονική οθόνη, κρατείστε πατημένο το κουμπί Β και κατόπιν πιέστε το κουμπί C. Η 
ένδειξη των ωρών θα αλλάξει και η ένδειξη Α. Μ. ή Ρ. Μ. θα εμφανιστεί ή θα εξαφανιστεί. 
 
Δοκιμή στο ξυπνητήρι 
Κρατείστε πατημένο το κουμπί Β και έπειτα κρατείστε πατημένο μαζί και το κουμπί Α. Θα 
ηχήσει το ξυπνητήρι. 
 
Σταμάτημα του ήχου του ξυπνητηριού 
Πιέστε το κουμπί Β. 
 
Αλλαγή της θέσης Μήνα/Ημερομηνία στην κανονική οθόνη. 
Κρατήστε πατημένο το κουμπί Α, και έπειτα πιέστε το κουμπί Β. 




