
Κατάσταση Πλήκτρου [M]
-	Να	επιλέγεται	μεταξύ	Τρέχουσα	΄Ώρα,	Υπενθύμιση	Βουτιάς,		 	
	 Χρονόγραφος,	Αντίστροφη	Μέτρηση,	Χρονοδιακόπτης	και	Κατάσταση		
	 Διπλής	Ώρας.
-		Κρατήστε	πατημένο	για	να	μπείτε	στην	Κατάσταση	Ρύθμισης

Πλήκτρο Επάνω/Έναρξη/Στοπ [U]
-	 Για	να	αλλάξετε	την	τιμή	της	ρύθμισης	ή	να	αυξήσετε	τις	τιμές	κατά	τη		
	 διάρκεια	Κατάστασης	Ρύθμισης.
-	 Για	να	ενεργοποιήσετε	τη	λειτουργία	‘έναρξη’	ή	‘στάση’	κατά	την		 	
	 Κατάσταση	λειτουργίας	Χρονογράφου	και	Χρονοδιακόπτη	Αντίστροφης		
	 Μέτρησης.	
-	Για	να	αλλάξετε	την	εμφάνιση	της	υπό-λειτουργίας	της	Κατάστασης		
	 λειτουργίας	Τρέχουσας	Ώρας.
-	Για	να	επιλέξετε	το	αρχείο	κατάδυσης	στην	Κατάσταση	λειτουργίας			
	 Ανάκλησης	Κατάδυσης

Πλήκτρο Κάτω/Επαναφοράς (Giù/Ripristina) [D]
-		Για	εμφάνιση	Ημερήσιο	Ξυπνητήρι.
-		Για	να	αλλάξετε	την	τιμή	ρύθμισης	ή	να	μειώσετε	την	τιμή	ορισμού	κατά		
	 την	εμφάνιση	ρύθμισης.
-		Για	να	ακυρώσετε	την	τιμή	για	το	Χρονογράφο	(Cronografo)	και	το			
	 Χρονοδιακόπτη	Αντίστροφης	Μέτρησης	.	(Conto	alla	rovescia).
-		Για	να	επιλέξετε	το	αρχείο	κατάδυσης	στην	Κατάσταση	Ανάκλησης			
	 Κατάδυσης	(Richiamo	immersione).

Πλήκτρο EL [EL]
-		Κρατήστε	πατημένο	το	πλήκτρο	[EL]	για	2	δευτερόλεπτα	για	να	ορίσετε		
	 αυτόματα	το	πίσω	φως	μεταξύ	στο	ON	και	OFF.
-		Για	να	ενεργοποιήσετε	το	πίσω	φως	EL	για	περίπου	3	δευτερόλεπτα.	
Aυτόματο	Πίσω	Φως
-		Όταν	το	Αυτόματο	Πίσω	Φως	ορίζεται	στο	ON,	το	πίσω	φως	EL	θα		
	 ανοίξει	για	
-		3	δευτερόλεπτα	αυτόματα	όταν	πατηθεί	ένα	πλήκτρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	οι	κύριες	λειτουργίες	πλήκτρου	συνοψίζονται	στις	
ανωτέρω	παραγράφους,	συνεπώς,	διαβάστε	τα	ακόλουθα	τμήματα	για	
περισσότερες	πληροφορίες	σχετικά	με	τη	λειτουργία.

 

Κατάσταση λειτουργίας Διπλής Ώρας (Doppio orario)

-	 Αυτό	το	Ρολόι	περιλαμβάνει	μια	Κατάσταση	Διπλής	Ώρας	που	λέει	στο		
	 χρήστη	άλλη	ώρα	όταν	ταξιδεύουν	στο	εξωτερικό.

Πως να Ορίσετε τη Διπλή Ώρα

-	 Για	να	επιλέξετε	την	οθόνη	ρύθμισης	κρατήστε	πατημένο	το	κουμπί		[M]		
	 για	2	δευτερόλεπτα	στην	Οθόνη	Διπλής	Ώρας,	και	έπειτα	το	ψηφίο	‘Λεπτό’		
	 θα	αρχίσει	να	αναβοσβήνει.
-	 Στην	οθόνη	ρυθμίσεων,	πατήστε	το	πλήκτρο	[Μ]	για	να	μετακινήσετε	το		
	 αναβόσβημα	στο	διπλανό	διάγραμμα	για	να	επιλέξετε	μεταξύ	των			
	 διαφόρων	ρυθμίσεων.
-	 Όταν	αναβοσβήνει	η	‘Ωρα’	ή	το	‘Λεπτό’,	πατήστε	το	πλήκτρο	[U]	ή	[D]	για		
	 να	αυξήσετε	ή	να	μειώσετε	τον	αριθμό	(κρατήστε	πατημένο	το	κουμπί	για		
	 να	αλλάξετε	τον	αριθμό	σε	υψηλότερη	ταχύτητα).
-	 Όταν	η	ρύθμιση	ολοκληρωθεί,	κρατήστε	πατημένο	το	κουμπί	[Μ]	για	2		
	 δευτερόλεπτα	για	να	βγείτε	από	την	οθόνη	ρυθμίσεων.	Αν	ΔΕΝ	υπάρχει		
	 πληκτρολόγηση	για	1	λεπτό,	το	Ρολόι	θα	βγει	επίσης	από	την	οθόνη		
	 ρυθμίσεων	αυτόματα

Πως να Ρυθμίσετε το Ρολόι

-	 Για	να	επιλέξετε	την	οθόνη	ρύθμισης	κρατήστε	πατημένο	το	κουμπί		[M]		
	 για	2	δευτερόλεπτα	στην	Κατάσταση	Τρέχουσας	Ώρας	και	έπειτα	τα		
	 ψηφία	‘Δευτερόλεπτα’	θα	αρχίσουν	να	ανβοσβήνουν.
-	 Στην	οθόνη	ρύθμισης,	πατήστε	το	πλήκτρο	[M]	για	να	μετακινήσετε	το	
	 αναβόσβημα	στο	επόμενο	διάγραμμα	για	να	επιλέξετε	μεταξύ	
	 διαφορετικών	ρυθμίσεων.
-	 Κατά	το	αναβόσβημα	μιας	εκ	των	ρυθμίσεων	(εκτός	της	δεύτερης),	
	 πατήστε	το	πλήκτρο	[U]	ή	[D]	για	να	αυξήσετε	ή	να	μειώσετε	τον	αριθμό/
	 αλλαγή	της	ρύθμισης	(κρατήστε	πατημένο	το	πλήκτρο	για	να	το	αλλάξετε	
	 σε	υψηλότερη	ταχύτητα).
-	 Όταν	το	δεύτερο	ψηφίο	αρχίζει	να	αναβοσβήνει,	πατήστε	το	πλήκτρο	[U]	
	 ή	[D]	για	επαναφορά	στο	μηδέν.
-	 Όταν	το	‘μπιπ’	(Ήχος)	έχει	οριστεί	στο	ΟΝ,	θα	υπάρξει	ένας	ήχος	όταν		
	 πατηθεί	ένα	πλήκτρο.
-	 Αν	το	‘κουδούνι’	(Ωριαίο	Κουδούνι)	είναι	στο	ΟΝ,	(				)	το	Ρολόι	θα	ηχεί	μια		
	 φορά	κάθε	ώρα.
-	 Όταν	ολοκληρωθεί	η	ρύθμιση,	κρατήστε	πατημένο	το	πλήκτρο	[M]	για	2	
	 δευτερόλεπτα	για	να	βγείτε	από	την	οθόνη	ρυθμίσεων.		

Καταχωρώντας	του	OMR1	σας,	επιτρέπεται	στην	Omer	να	σας	στείλει	
ενημερώσεις	μέσω	e-mail	για	το	ρολόι	σας	και	να	ενεργοποιήσετε	την	
εγγυήση,	επισκεφτείτε	την	ιστοσελίδα	omer-sub.com.

Κατάσταση λειτουργίας Τρέχουσα Ώρα (Ora corrente)

-	 Εμφάνιση	Ώρας,	Λεπτού,	Δευτερολέπτου
-	 Εμφάνιση	Μήνα,	Ημερομηνίας,	Ημέρας	της	εβδομάδας
-	 Aυτόματο	Ημερολόγιο	από	το	2000	έως	2099
-	 μορφή	12/24ωρο
-	 Εμφάνιση	Μήνας/Ημερομηνία	ή	Ημερομηνία/Μήνας
-	 Ωριαίο	Κουδούνι
-	 Ημερήσιο	Κουδούνι
-	 Εμφάνιση	Θερμοκρασίας

Κατάσταση λειτουργίας Χρονογράφος (Cronografo)

-	 Ανάλυση	:	1/100	second
-	 Εύρος	:	99	hours,	59	minutes,	59.99	seconds
-	 Λειτουργία	Διαλείμματος

Κατάσταση λειτουργίας Αντίστροφη Μέτρηση (Conto alla 
rovescia)

-	 Ανάλυση	:	1	δευτερόλεπτο
-	 Εύρος	:	99	ώρες,	59	λεπτά,	59	δευτερόλεπτα
-	 Χτυπά	μία	φορά	ανά	λεπτό	για	τα	τελευταία	10	λεπτά
-	 Χτυπά	μια	φορά	ανά	10	δευτερόλεπτα	για	το	τελευταίο	λεπτό
-	 Χτυπά	μια	φορά	το	δευτερόλεπτο	για	τα	τελευταία	5	δευτερόλεπτα
-	 Χτυπά	για	30	δευτερόλεπτα	όταν	γίνεται	αντίστροφη	μέτρηση	προς		
	 το	μηδέν

Κατάσταση λειτουργίας Κατάδυση (Immersione)

-	 	Επιλογή	χώρου	κατάδυσης	Θάλασσα	ή	Λίμνη
-	 Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε	αυτομάτως	την	Κατάσταση				 	
	 Κατάδυσης	όταν	βυθίζεστε	ή	αναδύεστε		σε		νερό	βάθους	1.5m.
-	 Οθόνη	διάρκειας	Τρέχουσας	Κατάδυσης,	Βάθος,	χώρος	
	 Κατάδυσης,	Τρέχουσα	Ώρα,	Μέγισο	Βάθος	και		Θερμοκρασία		 	
	 Νερού
-	 Μονάδα	Βάθους	:	επιλογή	μέτρου	ή	ποδιών
-	 Ανάλυση	Βάθους	:	0.1m	/	0.328	ft]
-	 Mέγιστο	Βάθος	:	100m	/	328ft
-	 Aυτόματο	Ημερολόγιο	αποθήκευσης	Καταδύσεων

Οθόνη Θερμοκρασίας

-	 Μονάδα	:	°C	/	°F	επιλέξιμο
-	 Ανάλυση	:	1°C	/	1°F
-	 Εύρος	:	-10C	έως	+60C	/	14F	έως	140F

Κατάσταση λειτουργίας Ανάκληση Κατάδυσης (Richiamo 
immersione)

-	 Mέγιστος	αριθμός	αρχείων	199	που	θα	καταγραφούν	και	θα		 	
	 ανακληθούν.
-	 Κάθε	αρχείο	κατάδυσης	περιέχει:
	 	 Αριθμός	αρχείου
	 	 Ώρα	και	Ημερομηνία	Έναρξης
	 	 Διάρκεια	Κατάδυσης
	 	 Mέγιστο	Βάθος	Κατάδυσης	
	 	 Ελάχιστη	Θερμοκρασία		Νερού
	 	 Ένδειξη	Χώρου	Κατάδυσης.
-	 Λειτουργία	Διαγραφής	τρέχοντων/προηγούμενων/όλων	αρχείων.

Μπαταρία

-	 Tύπος	 		 :	λιθίου	επαναφορτιζόμενη.
-	 Διαστάσεις	 		 :	20	x	3	mm.
-	 Θεμροκρασία	χρήσης	 		 :	από	-20	°C	έως	50	°C.
-	 Κωδικός	 		 :	PD2032	3	Volt.

Η	Omer	βεβαιώνει	ότι	το	παρόν	προϊόν	δεν	έχει	ελαττώματα	όσον	
αφορά	τα	υλικά	ή	την	κατασκευή	για	μια	περίοδο	δύο	ετών	από	την	
ημερομηνία	αγοράς	στη	Χώρα	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	για	μια	
περίοδο	ίση	με	ένα	έτος	για	τις	Χώρες	που	δεν	αποτελούν	μέλος	της	ΕΕ.		
Κατά	τη	διάρκεια	αυτής	της	περιόδου,	η	Omer,	έχει	στην	αποκλειστική	
της	ευχέρεια,	να	επιδιορθώσει	και	να	αντικαταστήσει	οποιοδήποτε	
εξάρτημα	που	είναι	ελαττωματικό	κατά	την	κανονική	χρήση.		Τέτοιες	
επιδιορθώσεις	ή	αντικαταστήσεις	δεν	βαρύνουν	τον	πελάτη,	τόσο	
όσον	αφορά	τα	ανταλλακτικά	όσο	και	για	τα	εργατικά.		Η	Omer	διατηρεί	
το	δικαίωμα	να	αρνηθεί	την	εγγύηση	σε	προϊόντα	ή	υπηρεσίες	που	
αποκτήθηκαν	και/ή	χρησιμοποιήθηκαν	κατά	παράβαση	των	νόμων	
οποιασδήποτε	χώρας.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩN

1. Κατάσταση Λειτουργίας ΡΟΛΟΙ (OROLOGIO)

2. Κατάσταση λειτουργίας ΒΥΘΙΣΗ 
(IMMERSIONE)

   3. Kατάσταση λειτουργίας ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΥ 
(CRONOGRAFO)

4. Κατάσταση λειτουργίας ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗ (CONTO ALLA ROVESCIA)

5. Κατάσταση λειτουργίας ΔΙΠΛΗ 
ΩΡΑ (DOPPIO ORARIO)

6. Κατάσταση λειτουργίας 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (CONFIGURAZIONE)

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ OMR1
Ο υπολογιστής OMR1 είναι εξοπλισμένος με 
έναν τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας για να 

αποφεύγεται η κατανάλωση μπαταρίας.  Για να την 
ενεργοποιήσετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

σχεδόν για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

Για να δείτε το εγχειρίδιο χρήσεως πλήρες σε 
περισσότερες γλώσσες, επισκεφτείτε 

την ιστοσελίδα μας:
www.omersub.com

8. ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

10. GARANZIA

Κατάσταση λειτουργίας Κατάδυσης (Βύθιση)

-		Η	Κατάσταση	Κατάδυσης	θα	ενεργοποιηθεί	αυτόματα	αν	ο	χρήστης		
	 βυθιστεί	και	φτάσει	το	επίπεδο	νερού	περίπου	στο	1.5	m	(4.92	ft).
-		Όταν	εμφανιστεί	η	Κατάσταση	Κατάδυσης,	θα	εμφανιστούν	οι		 	
	 ακόλουθες	πληροφορίες:
1)	Tο	Τρέχον	βάθος	νερού.
2)	Η	Τρέχουσα	θερμοκρασία	νερού.
3)	Ο	Δείκτης	Κατάστασης	Κατάδυσης.
4)	Ο	Χρόνος	Κατάδυσης	που	Πέρασε.
5)	Εμφάνιση	Τρέχουσας	Ώρας	(Προαιρετικά)
6)	Mέγιστο	Βάθος
.

Κατάσταση Χρονογράφου (Cronografo)

-		Αυτό	το	Ρολόι	περιλαμβάνει	μια	λειτουργία	χρονομέτρου	που	μετρά	το		
	 χρόνο	που	πέρασε	και	τον	τρέχοντα	χρόνο.
-		Η	ικανότητα	μέτρησης	του	χρονογράφου:
-		Ανάλυση	Μέτρησης:	1/100	δευτερολέπτου
-		Εύρος	μέτρησης:	99	ώρες,	59	λεπτά	και	59.99	δευτερόλεπτα

Πως να Χρησιμοποιήσετε το Χρονογράφο

-	 Όταν	η	Εμφάνιση	Χρονογράφου	επιλέγεται,	πατήστε	το	πλήκτρο	[U]		
	 για	να	ξεκινήσει	ο	χρονογράφος.	Πατήστε	[U]	ξανά	για	να	Σταματήσει	η		
	 καταμέτρηση.
-		Όταν	ο	χρονογράφος	λειτουργεί,	πατήστε	το	πλήκτρο	[D]	που	θα	παγώσει	
την	εμφάνιση	της	καταμέτρησης	ώστε	ο	χρήστης	να	κάνει	διάλειμμα

Tρέχουσα 
θερμοκρασία νερού

Τρέχουσα Ώρα

Τρέχον βάθος 
νερού

Εικόνα 
συναγερμού 
βάθους

Κατάσταση λειτουργίας Βύθιση 
(Απεικόνιση μέγιστου βάθους)

Κατάσταση λειτουργίας Βύθισης 
(Απεικόνιση τρέχουσας ώρας)

Κατάσταση λειτουργίας Βύθιση 
(Απεικόνιση της ώρας βύθισης)

Ώρα στόχος
(δευτ/πτα) Ώρα στόχος

(ώρες, λεπτά)

Κατάσταση λειτουργίας  
Αντίστροφη Μέτρηση

Σημεία επαφής με 
καλώδιο USB

Πίσω μέρος

Δευτερόλεπτα 1/100 
δευτερολέπτου

ΛεπτάΏρα

Χρονογράφος

λειτουργίας Τρέχουσα ώρα 
Κατάσταση 


