
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
1. Ενεργοποιήστε την συσκευή, τότε θα ενεργοποιηθεί η οθόνη LED με το Χρόνο και τη Θερμοκρασία. 

2. Σε διάφορες λειτουργίες (εκτός από τη θερμοκρασία), πατήστε και κρατήστε πατημένο το [Menu] 

για να εισέλθετε στην κατάσταση ρύθμισης και ρυθμίστε το ψηφίο ρύθμισης πατώντας και κρατώντας 

πατημένο τα [Down] και [Up] ώστε να μεταφερθείτε στο  επιθυμητό ψηφίο. 

3. Πατήστε [Μενού] για να αλλάξετε τις λειτουργίες (Time / Date / A1 / A2 / A3) παρακάτω, για να 

ρυθμίσετε τις λειτουργίες που χρειάζεστε πατώντας παρατεταμένα το [Menu] 

 

 
 
ΧΡΟΝΟΣ 

1. Πατήστε    για να μεταφερθείτε στην λειτουργία χρόνου 

2. Πατήστε παρατεταμένα   όταν αναβοσβήνει ο χρόνος  

3. Ο πίνακας απεικόνισης θα εμφανίζει τη λειτουργία 12Η ή τη λειτουργία 24Η 

4. Πατήστε   για να αλλάξετε τη λειτουργία 

5. Πατήστε     για να επιλέξετε τη λειτουργία που σας αρέσει. Αν επιλέξετε λειτουργία 12H, 

στη συνέχεια θα ανάψει το "PM" στην αριστερή γωνία της οθόνης 

6. Πατήστε   για να ρυθμίσετε την ώρα 

7. Πατήστε    για να καθορίσετε την ώρα – τότε τα λεπτά θα αναβοσβήνουν 

8. Πατήστε   για να ρυθμίσετε τα λεπτά 

9. Πατήστε    για να καθορίσετε τα λεπτά 

 
ΕΤΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1. Πατήστε    για να μεταφερθείτε στην λειτουργία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

2. Πατήστε παρατεταμένα   όταν αναβοσβήνει το έτος 

3. Πατήστε  για να αλλάξετε αριθμό 

4. Πατήστε    για να καθορίσετε το έτος και ο μήνας θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει 

5. Πατήστε    για να καθορίσετε τον μήνα και την ημερομηνία που αναβοσβήνει 

6. Πατήστε    για να καθορίσετε την ημερομηνία 

 
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ 

"- - A1" σημαίνει κλείσιμο του ξυπνητηριού. "00A1" σημαίνει άνοιγμα ξυπνητήρι 

Πατήστε  για να ανοίξετε ή κλείσετε το ξυπνητήρι. 

1. Πατήστε    για να επιλέξετε ανάμεσα σε “- - A1” / “- - A2” / “- - A3” 



 

2. Πατήστε παρατεταμένα το             όταν αναβοσβήνει ο χρόνος 

3. Μεταβείτε στην επιλογή «Χρονική ρύθμιση» 

4. Πατήστε    για να καθορίσετε το ρολόι 

5. Τότε το    θα ανάψει στην αριστερή γωνία της οθόνης 

6. Ενώ είναι ώρα για ξυπνητήρι, το σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα στη λειτουργία ξυπνητηριού με 

σχετικό κουδούνισμα και το εικονίδιο ξυπνητηριού θα συνεχίζει να αναβοσβήνει. Πατήστε 

οποιοδήποτε κουμπί για να σταματήσετε τον ήχο. Εάν δεν υπάρχει καμία λειτουργία, ο ήχος θα 

σταματήσει μετά από 60 δευτερόλεπτα αλλά το εικονίδιο δεν θα εξαφανιστεί. 

 
 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

Πατήστε    για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ Fahrenheit / Κελσίου. 
 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας πιέζοντας το πλήκτρο 

"ΚΑΤΩ". (ΟΝ με την ένδειξη oNSd και OFF με ένδειξη --Sd). Πατήστε δύο φορές για να αλλάξετε 

την κατάσταση αναμονής ή εξοικονόμησης ενέργειας. 

Αυτή η λειτουργία βασίζεται στην προσαρμογή ημερομηνίας.1.Πατήστε το κουμπί ΚΑΤΩ, επιλέξτε 

DP - 1 / DP - 2 / DP - 3 που χρειάζεστε 

2.Πατήστε το κουμπί MODE στη λειτουργία ημερομηνίας και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 

κατάστασης όταν το έτος αναβοσβήνει και σταματήστε κάθε ενέργεια 

    Α: Εάν το βήμα 1 είναι DP - 1, τότε θα επιστρέψει απευθείας στο Time mode. 

    Β: Εάν το βήμα 1 είναι DP - 2, τότε θα εμφανιστεί η ημερομηνία που έχετε ρυθμίσει. 

    C: Εάν το βήμα 1 είναι DP - 3, τότε θα επιστρέψει στην λειτουργία ημερομηνία, ενώ αν περάσουν 

4 δευτερόλεπτα θα επιστρέψει στη λειτουργία Χρόνος.  

Το DP - 3 θα μπορούσε να κρατήσει σταθερό το χρόνο. 

 

Εξωτερική προστασία απενεργοποίησης 

Εάν αποσυνδέσετε την εξωτερική τροφοδοσία, δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη LED καμία 

ένδειξη σε κάθε πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού, όμως η λειτουργία ώρας θα είναι ακόμα 

ενεργοποιημένη. 

 

 


