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Πριν αρχίσετε ….
1.  Τραβήξτε  την  πλαστική  ταινία  από  τη  μπαταρία  (στο  πίσω  μέρος  του  χρονομέτρου)  για  να 
ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.
2.  Ενεργοποιήστε  το  χρονόμετρο  πατώντας  “START/STOP”.  Η  οθόνη  (LCD)  του  χρονομέτρου  θα 
ανάψει και θα προβάλλει “00m00s”. Τα σύμβολα “m” και “s” πάνω από τα ψηφία αναπαριστούν τα λεπτά 
και τα δευτερόλεπτα , αντιστοίχως.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. Σιγουρευτείτε ότι η οθόνη (LCD) είναι αναμμένη και προβάλλει “00m00s”.
2. Πατήστε “START/STOP” για να ξεκινήσετε τη χρονομέτρηση (τα σύμβολα “m” και “s” πάνω από τα 
ψηφία θα αναβοσβήνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονομέτρησης).
3. Πατήστε “START/STOP” για να σταματήσετε τη χρονομέτρηση.
4. Μπορείτε να συνεχίσετε τη χρονομέτρηση από το σημείο που σταματήσατε πατώντας “START/STOP”

ή
    Μπορείτε να μηδενίσετε τη χρονομέτρηση πατώντας τα κουμπιά “ΜΙΝ” και “SEC” ταυτόχρονα. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. Σιγουρευτείτε ότι η οθόνη (LCD) είναι αναμμένη και προβάλλει “00m00s”.
2. Επιλέξτε την ώρα που θέλετε ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, πατώντας “MIN” για να επιλέξετε τα 
λεπτά και/ή “SEC” για να επιλέξετε τα δευτερόλεπτα. Η μεγαλύτερη (χρονικά) ρύθμιση που μπορείτε να 
κάνετε για την αντίστροφη μέτρηση είναι: “99m59s”.
3. Όταν έχετε επιλέξει το χρόνο που επιθυμείτε, μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργίας της αντίστροφης 
μέτρησης πατώντας “START/STOP” (τα σύμβολα “m” και “s” πάνω από τα ψηφία θα αναβοσβήνουν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης).
4.  Όταν  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  της  αντίστροφης  μέτρησης  και  στην  οθόνη  πλέον  εμφανίζεται: 
“00m00s” θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο “beep” ο οποίος θα σταματήσει μόνο εάν πατήσετε το 
κουμπί “START/STOP”.
5.  Μπορείτε  να  μηδενίσετε  την  αντίστροφη  μέτρηση  πατώντας  τα  κουμπιά  “ΜΙΝ”  και  “SEC” 
ταυτόχρονα.
6.  Μπορείτε  να  σταματήσετε  τη  διαδικασία  της  αντίστροφης  μέτρησης  όποια  στιγμή  επιθυμείτε, 
πατώντας “START/STOP”, καθώς επίσης και να την συνεχίσετε πατώντας “START/STOP” εκ νέου.
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