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Κουμπιά λειτουργίας:
Το ανεμόμετρο χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κουμπιά :
MODE / (.) κουμπί: Για να μεταβάλλετε την κατάσταση ανάμεσα στην ταχύτητα του 
ανέμου και στην ένδειξη θερμοκρασίας / ψύχους ανέμου
                               : Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
                               : Για να ορίσετε το κομβικό σημείο στησίματος
                               : Φωτάκι  
+  κουμπί                 : Για να αλλάξετε την ενημέρωση λειτουργίας
[ PLUS]                  : Για να αλλάξετε παράμετρο στην ενημέρωση λειτουργίας
                               : Φωτάκι
Επιλογή της ενημέρωσης λειτουργίας:
Υπάρχουν δύο ενημερώσεις , μια είναι η ταχύτητα του ανέμου, και η άλλη είναι η 
ταχύτητα.  Πατώντας  το  MODE η  οθόνη  θα  μετακινείται  από  την  ταχύτητα  του 
ανέμου και την θερμοκρασία / ψύχος ανέμου.
Ενημέρωση ταχύτητας ανέμου
Η ενημέρωση της ταχύτητας του ανέμου μπορεί να δείξει 3 διαφορετικά πράγματα 
οποιαδήποτε στιγμή. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στην παρούσα ταχύτητα ανέμου, 
μέγιστη ταχύτητα ανέμου και την κατά μέσο όρο ταχύτητα ανέμου , απλά πιέστε το 
« + » κουμπί:
Κλίμακα ανέμου σε μποφόρ
Η κλίμακα μποφόρ φαίνεται σε γράφημα [ 0 – 12 ]. Αυτό είναι ένα σύστημα για τον 
υπολογισμό της δύναμης του ανέμου χωρίς την χρήση των εργαλείων που βασίζονται 
στις ορατές επιδράσεις του ανέμου στο φυσικό περιβάλλον.
Ενημέρωση θερμοκρασίας και ψύχους ανέμου
Η  θερμοκρασία  και  το  ψύχος  του  ανέμου  τροποποιείται  σε  δύο  διαφορετικές 
ενημερώσεις οποιαδήποτε στιγμή. Πατώντας το κουμπί « + » η οθόνη θα μετακινηθεί 
ανάμεσα στην θερμοκρασία και το ψύχος του ανέμου . Όταν η θερμοκρασία είναι έξω 
ανάμεσα στους – 29.9 βαθμούς Κελσίου και στους + 59 βαθμούς Κελσίου, δεν θα 
σημειωθεί καμία μέτρηση ψύχους ανέμου.
Ψύχος ανέμου
Το  ανεμόμετρο  υπολογίζει  αυτόματα  το  ψύχος  του  ανέμου,  το  οποίο  μπορεί  να 
παράσχει χρήσιμη ενημέρωση για την προετοιμασία εξωτερικών δραστηριοτήτων σε 
κρύο καιρό. «Το ψύχος του ανέμου» παρέχει μιαν ένδειξη του πόσο κρύο κάνει με 
δεδομένα  τον  συνδυασμό  της  πραγματικής  θερμοκρασίας  του  ανέμου  και  της 
ταχύτητας του ανέμου.
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Πιέστε και κρατήστε το  MODE κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/ 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Χειροκίνητη Ενημέρωση:
Πριν ξεκινήσετε την χειροκίνητη ενημέρωση , κλείστε το ανεμόμετρο .
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί « MODE » για περίπου 4 δευτερόλεπτα , η 
μονάδα  ταχύτητος  θα  αρχίσει  να  αναβοσβήνει  στο  L C D όταν  η  χειροκίνητη 
ενημέρωση εισαχθεί.
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Ρύθμιση της σκάλας μετρήσεως:
1. Αφού εισάγετε την χειροκίνητη ενημέρωση , πίεσε το κουμπί « + » για να 

καθορίσετε την κλίμακα μέτρησης σε χιλιόμετρα ανά ώρα , μίλια ανά ώρα , ή 
ναυτικά μίλια.

2. Τώρα πίεσε  το  κουμπί  «  MODE » για να καθορίσεις  και  να  εισάγεις  την 
ρύθμιση Κελσίου και Φαρενάιτ.

Ρύθμιση Κελσίου και Φαρενάιτ
1. Ακολουθώντας την ρύθμιση της κλίμακας μετρήσεως οι βαθμοί Κελσίου θα 

αναβοσβήνουν , χρησιμοποίησε το κουμπί « + »  θα μετακινηθούν μεταξύ 
Κελσίου και Φαρενάιτ.

2. Άπαξ και η επιθυμητή μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας έχει επιλεγεί , πιέστε 
το κουμπί « MODE » για να επιβεβαιωθεί και εισάγετε τον «Κατά μέσο όρο 
χρόνο για την ρύθμιση της παρούσας ταχύτητας μετρήσεως».

Χρόνος  κατά  μέσο  όρο  για  ρύθμιση  της  μέτρησης  παρούσας  ταχύτητας 
μετρήσεως
Η παρούσα ταχύτητα του ανέμου μπορεί να μετρηθεί σε ταχύτητα ανέμου κατά μέσο 
όρο σε ένα χρονικό διάλειμμα 2 – 10 δευτερόλεπτα

1. Σε συνέχεια της ρυθμίσεως Κελσίου και Φαρενάιτ, πιέστε το κουμπί « + » για 
να καθορίσετε τον επιθυμητό κατά μέσο όρο χρόνο. Η κλίμακα τρέχει από 2 
έως 10 δευτερόλεπτα.

2. Άπαξ  και  ο  επιθυμητός  κατά  μέσον  όρο  χρόνος  έχει  επιλεγεί,  πιέστε  το 
κουμπί «MODE» να επιβεβαιώσετε και πίσω στην κανονική ενημέρωση.

LCD φωτάκι
Το  φωτάκι  αυτό  αυτόματα  ανάβει  όταν  όποιο  από  τα  δυο  λειτουργικά  κομβία 
πιέζονται  και  κρατούνται  πατημένα  για  περίπου  2  δευτερόλεπτα.  Το  φωτάκι  θα 
ανάψει περίπου 8 δευτερόλεπτα πριν σβήσει αυτομάτως.
Αλλαγή μπαταρίας
Συνίσταται να αντικαθιστάτε την μπαταρία στην μονάδα σε μια ετήσια βάση για να 
είστε βέβαιος / α ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής.
Σας  παρακαλώ  βοηθήστε  στην  προστασία  του  περιβάλλοντος.  Επιστρέψτε  τις 
χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε ένα ορισμένο για αυτές σημείο.

Συντήρηση

 Αποφύγετε  την  τοποθέτηση  του  ανεμόμετρου  σε  περιοχές  επιρρεπείς  σε 
δόνηση και ηλεκτρισμό, διότι αυτά είναι δυνατόν να καταστρέψουν και να 
προκαλέσουν ανακριβή στοιχεία.

 Αποφύγετε  την  έκθεση  σε  ξαφνικές  αλλαγές  στην  θερμοκρασία  όπως 
απευθείας έκθεση στον ήλιο, υπερβολικό κρύο και υγρασία.

 Όταν καθαρίζετε την οθόνη και την θήκη, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό υγρό 
πανί  μόνο.  Μην  χρησιμοποιείτε  απορρυπαντικά,  διότι  αυτά  μπορούν  να 
σημαδέψουν το LCD και την θήκη.
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