
DIGITAL TIMER CORNWALL 

• Συνδέστε το χρονόμετρο σε μια κανονική πρίζα 220-240V 

• Αφήστε το συνδεμένο για 12 ώρες για να γεμίσουν οι μπαταρίες ασφαλείας. 

• Μηδενίστε το πατώντας το κουμπί MASTER CLEAR με ένα αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. 
ένα στυλό) 

• Το timer είναι έτοιμο προς χρήση. 

ΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ: Κρατήστε πατημένο το κουμπί του ρολογιού (CLOCK) ενώ κρατάτε 
πατημένο ταυτόχρονα το κουμπί της εβδομάδας (WEEK) μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή 
ημέρα. Συνεχίστε με το κουμπί της ώρας (HOUR) και αυτό των λεπτών (MINUTE) μέχρι που 
η οθόνη να δείχνει την επιθυμητή ώρα.  Κατά τη διάρκεια της πράξης, τα κουμπιά WEEK, 
HOUR, MINUTE μπορούν να παραμείνουν πατημένα για την επίτευξη πιο γρήγορου 
αποτελέσματος. Αφήστε και τα δύο κουμπιά . Η ημερομηνία και η ώρα θα παραμείνουν 
σταθερές. Για να διορθώσετε  μία λανθασμένη καταχώρηση πρέπει να επαναλάβετε τα 
προηγούμενα βήματα. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

• Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (TIMER) και αφήστε το. 

• Τώρα μπορείτε να προγραμματίσετε την πρώτη μνήμη. 

• Πατήστε το κουμπί WEEK για να επιλέξετε μέρες μεμονωμένες ή ομαδοποιημένες. 
Προγραμματίστε πρώτα την ώρα με το κουμπί HOUR και μετά με το κουμπί MINUTE 
προγραμματίστε τα λεπτά. 

• Πατήστε μια ακόμη φορά TIMER για να σταθεροποιήσετε την θέση της ένδειξης 
(ON) πρώτης μνήμης και να συνεχίσετε με τη δεύτερη. Επαναλάβετε την προηγούμενη 
διαδικασία για τη ρύθμιση των υπόλοιπων μνημών. 

• Αφού συμπληρώσετε τις μνήμες πατήστε το κουμπί CLOCK και το χρονόμετρο είναι 
έτοιμο προς χρήση. 

Συμβουλή: Σε μνήμες που έχετε περάσει ελέγξτε ότι δεν συμπίπτει κάποια με άλλη! 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RANDOM 

Στην λειτουργία ΑUTO πιέστε το κουμπί RANDOM. Στην οθόνη θα εμφανιστεί 
RANDOM.Κατά τη σύνδεση (ΟΝ), οι μνήμες εκτελούνται τυχαία μεταξύ 0 έως 32 λεπτά. 
Μεταξύ 6.00πμ και 6.00μμ.Πατήστε εκ νέου το κουμπί RANDOM για να ακυρώσετε αυτή 
την λειτουργία. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ : Στη λειτουργία AUTO πιέστε μαζί και το κουμπί CLOCK και το 
ΟΝ/AUTO/OFF. Θα ανάψει η ένδειξη SUMMER (καλοκαίρι). Το ρολόι θα ρυθμιστεί με μία 
ώρα καθυστέρηση.Πατήστε άλλη μία φορά και τα δύο κουμπιά για να επιστρέψετε στο 
χειμερινό ωράριο. 


