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ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

Συγχαρητήρια για την αγορά του πολυχρηστικού ρολογιού ελεύθερης κατάδυσης 
Partner Seac.

Για τυχόν ενημερώσεις του παρόντος εγχειριδίου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.seacsub.com.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το 
πολυχρηστικό ρολόι SEAC.

 Η εσφαλμένη χρήση καθιστά άκυρη την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει 
μόνιμες ζημιές στο όργανο.

• ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ελεύθερη κατάδυση (άπνοια) ενέχει κίνδυνο συγκοπής, taravana, 
πνευμονικού οιδήματος και αιμόπτυσης· οι πιθανοί κίνδυνοι στη διάρκεια της 
κατάδυσης δεν μπορούν να αποκλειστούν, ακόμα κι αν κάποιος μελετήσει 
προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. 

 Οποιοσδήποτε δεν είναι εξοικειωμένος με τους συγκεκριμένους κινδύνους ή δεν 
τους αποδέχεται συνειδητά δεν πρέπει να καταδύεται με ένα όργανο SEAC.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ

Βάθος κατάδυσης Θερμοκρασία

Χρονόμετρο Χρονομετρητής 
αντίστροφης μέτρησης 

Παγκόσμιες ζώνες ώρας
Φωτισμός οθόνης με 
τεχνολογία EL (electro-
luminescent)

Επαναλαμβανόμενη 
ειδοποίηση 5 5 προειδοποιήσεις

11 Ημερολόγιο 100 ετών Μετρητής ρυθμού 
δραστηριότητας

100 Υδατοστεγανότητα 100M Μπαταρία (CR2032)
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ΚΟΥΜΠΙΑ

Παρακάτω περιγράφεται η λειτουργία κάθε κουμπιού.

A-- Επαναφορά / Διακοπή

B-- Κατάσταση λειτουργίας

C-- Φωτισμός οθόνης EL /

D-- Έναρξη / Ενδιάμεσος χρόνος 1 / +

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

Παρακάτω παρουσιάζεται η οθόνη:

Έτος Ημερομηνία

Σύμβολο που 
εφιστά την 

προσοχή στον δύτη
Επαναλαμβανόμενη 
ειδοποίηση

Χρονόμετρο Προειδοποίηση

Χρονομετρητής Δευτερόλεπτα

Ώρα Ένδειξη χαμηλής 
ισχύος 

Λεπτά Θερινή ώρα

Κατάδυση

Ημέρα της εβδομάδας
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ΧΑΜΗΛΗ ΙΣΧΥΣ

Αν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας 
είναι πολύ χαμηλό, το σύμβολο 
θα εμφανίζεται μέχρι να τοποθετήσετε 
νέα μπαταρία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Πατήστε το «B» για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας με την ακόλουθη σειρά:
 Κατάσταση χρονομέτρησης  Κατάσταση κατάδυσης  Κατάσταση αρχείου 

 Κατάσταση προειδοποιήσεων  Κατάσταση χρόνου αντίστροφης 
μέτρησης  Κατάσταση παγκόσμιων ζωνών ώρας  Κατάσταση μετρητή 
ρυθμού δραστηριότητας  Κατάσταση χρονόμετρου.

• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε (ON/OFF) τη λειτουργία 
προειδοποιήσεων, τη λειτουργία χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, 
τη λειτουργία παγκόσμιων ζωνών ώρας και τη λειτουργία μετρητή ρυθμού 
δραστηριότητας στη ρύθμιση κατάστασης λειτουργίας χρόνου (βλ. σελίδα 6).

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
• Ώρα, Λεπτά, Δευτερόλεπτα, Έτος, 

Μήνας, Ημερομηνία, Ημέρα της 
εβδομάδας

• Μορφή 12/24 ωρών

• Ημερολόγιο 100 ετών (2000 - 2099)
ΚΑΤΑΔΥΣΗ

• Μέγιστο βάθος κατάδυσης: 100 m 
ή 330 ft

• Μέγιστος χρόνος για μια μεμονωμένη 
κατάδυση: 59’59”

• Εύρος θερμοκρασίας: 
-9,9 - 60,0°C ή 14,2 - 140°F
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ΑΡΧΕΙΟ
• Βάθος, Θερμοκρασία, Χρόνος 

κατάδυσης, Χρόνος επιφανείας

• 30 αρχεία (R01 - R30)

• Το PARTNER μπορεί να αποθηκεύσει 
δεδομένα κατάδυσης έως και για 
99 φορές (F01 - 99)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• 5 προειδοποιήσεις

• Επαναλαμβανόμενη ειδοποίηση

Στην κατάσταση προειδοποιήσεων, η 
οθόνη στα δεξιά εμφανίζεται αυτόματα 
μετά από δύο δευτερόλεπτα.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

• Εύρος χρονομετρητή αντίστροφης 
μέτρησης: 99:59’59” - 0’00”00

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΩΡΑΣ

• Η ώρα σε μια άλλη ζώνη ώρας.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - PACER

• 18 ρυθμίσεις μετρητή δραστηριότητας 
(10 - 320).
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ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
• Μονάδες σε 1/100 του δευτερολέπτου

• 8 επιμέρους (laps) χρόνοι, 
ενδιάμεσοι χρόνοι (splits)

• Εύρος μέτρησης: 0’00”00 - 99:59’59”

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Στη λειτουργία χρονομέτρησης, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το «Α» έως ότου αρχίζει να 
αναβοσβήνει ο κωδικός πόλης (η 
ένδειξη εμφανίζεται να αναβοσβήνει 
στη λειτουργία ρυθμίσεων).

2. Πατήστε «C» ή «D» για να επιλέξετε 
τον κωδικό πόλης· πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το κουμπί για 
γρήγορη κύλιση.

3. Πατήστε «B» για να επιλέξετε τη 
θερινή ώρα. 
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4. Πατήστε «C» ή «D» για να 
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε 
τη θερινή ώρα (ON/OFF). 

5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4. Η σειρά επιλογής είναι η ακόλουθη: 
Κωδικός πόλης  Θερινή ώρα  Δευτερόλεπτα  Ώρα  Λεπτά  Μορφή 
12/24 ωρών  Έτος  Μήνας  Ημερομηνία  Μορφή Μ-Η/Η-Μ  Τόνος 
πλήκτρων (ON/OFF)  Προειδοποίηση (ON/OFF)  Χρονομετρητής (ON/OFF) 

 Παγκόσμιες ζώνες ώρας (ON/OFF)  Μετρητής δραστηριότητας (ON/OFF)·
6. Μόλις ολοκληρώσετε, πατήστε «Α» 

για να εξέλθετε από τη λειτουργία 
ρυθμίσεων. (Η ημέρα της εβδομάδας 
εμφανίζεται αυτόματα σύμφωνα με 
το έτος, τον μήνα και την ημερομηνία 
που έχετε ρυθμίσει). 

• Όταν ο τόνος πλήκτρων (BEEP) έχει 
οριστεί στο «OFF», δεν θα ακούγεται 
ήχος κατά το πάτημα των κουμπιών.

• Πατήστε το «Β» για να αλλάξετε 
την κατάσταση λειτουργίας. Όταν 
οι προειδοποιήσεις, η αντίστροφη 
μέτρηση, οι παγκόσμιες ζώνες ώρας ή ο 
μετρητής δραστηριότητας ρυθμίζονται 
στο «OFF», απενεργοποιείται και η 
αντίστοιχη κατάσταση λειτουργίας.
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ΚΑΤΑΔΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

1. Στην κατάσταση κατάδυσης, πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το «Α» έως 
ότου αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι 
μονάδες θερμοκρασίας και βάθους (η 
ένδειξη εμφανίζεται να αναβοσβήνει 
στη λειτουργία ρυθμίσεων). 

2. Πατήστε «C» ή «D» για να επιλέξετε 
μονάδες του διεθνούς μετρικού 
συστήματος ή του βρετανικού 
αυτοκρατορικού συστήματος. 

3. Πατήστε «Β» για να προχωρήσετε 
στην επόμενη επιλογή. 

4. Πατήστε «D» για να αυξήσετε τον 
αριθμό ή πατήστε «C» για να τον 
μειώσετε. Πατήστε το κουμπί και 
κρατήστε το πατημένο για γρήγορη 
κύλιση. 
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5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4. Η σειρά επιλογής είναι η ακόλουθη:  
Μονάδα  Ασφαλές βάθος κατάδυσης  Ασφαλής χρόνος κατάδυσης 
(λεπτά, δευτερόλεπτα)·

6. Μόλις ολοκληρώσετε, πατήστε «Α» 
για να εξέλθετε από τη λειτουργία 
ρυθμίσεων. 

• Εύρος τιμών ασφαλούς βάθους 
κατάδυσης: 0,0, 3,0 – 100 m ή 0,10 
– 328 ft, η προεπιλεγμένη ρύθμιση 
είναι 0,0 m ή 0 ft.

• Εύρος τιμών ασφαλούς χρόνου 
κατάδυσης: 0’00” - 59’59”, η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0’00”.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ

Χρόνος κατάδυσης

Χρόνος επιφανείας

1. Η μέτρηση του βάθους κατάδυσης 
είναι εφικτή στην κατάσταση 
κατάδυσης.

2. Ο χρόνος κατάδυσης ξεκινά όταν 
το βάθος κατάδυσης υπερβαίνει το 
1,2m ή τα 4ft (το σύμβολο « » 
αναβοσβήνει).
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3. Η λειτουργία του χρόνου επιφανείας 
ενεργοποιείται όταν ο χρήστης 
βγαίνει από το νερό.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3. Μπορείτε να εκτελέσετε μέτρηση πολλές 
φορές (μέγ. 99 χρόνοι κατάδυσης).

Χρόνος επιφανείας

Χρόνος πρώτης 
κατάδυσης (F01)

Χρόνος δεύτερης 
κατάδυσης (F02)

Χρόνος 99ης κατάδυσης 
(F99)

• Εφόσον η λειτουργία χρόνου 
επιφανείας είναι ενεργοποιημένη, 
πατήστε «D»για να εκτελέσετε 
αναζήτηση στις επιλογές με την 
ακόλουθη σειρά:

 Μέγ. βάθος σε χρόνο τελευταίας 
κατάδυσης, χρόνος τελευταίας 
κατάδυσης  Τρέχουσα θερμοκρασία, 
χρόνος τελευταίας κατάδυσης  
Τρέχουσα θερμοκρασία, χρόνοι 
κατάδυσης  Μέγ. βάθος σε χρόνο 
τελευταίας κατάδυσης, τρέχουσα ώρα. 
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• «Χρόνος επιφανείας» --- Το χρονικό διάστημα που παρέρχεται από τον 
τερματισμό της τελευταίας κατάδυσης έως την έναρξη της επόμενης 
κατάδυσης.

• Το ρολόι επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση χρονομέτρησης όταν ο χρόνος 
επιφανείας έχει διαρκέσει πάνω από μία ώρα (η μέτρηση του χρόνου επιφανείας 
συνεχίζεται, μέγ. 24 ώρες).

• Όταν γίνεται μέτρηση του χρόνου κατάδυσης, ο μέγιστος μετρούμενος χρόνος 
είναι 59’59’’ για μια μεμονωμένη κατάδυση.

• Προειδοποίηση: 
Όταν το βάθος στο οποίο γίνεται η κατάδυση είναι μεγαλύτερο από το 
ασφαλές βάθος κατάδυσης, αναβοσβήνει το σύμβολο « » και εκπέμπεται μια 
προειδοποίηση.

• Όταν ο χρόνος κατάδυσης υπερβαίνει τον ασφαλή χρόνο κατάδυσης, 
αναβοσβήνει το σύμβολο « » και εκπέμπεται μια προειδοποίηση.

• Για τις ρυθμίσεις του ασφαλούς βάθους και χρόνου κατάδυσης, βλ. σελίδα 10.

• Αν δεν χρησιμοποιείτε το όργανο για μια κατάδυση, πατήστε «B» για αλλαγή σε 
κατάσταση χρονομέτρησης, ώστε να μην εξαντληθεί η μπαταρία (η κατάσταση 
κατάδυσης απενεργοποιείται αυτόματα).



PARTNER

13

ΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ

• Στη λειτουργία αρχείου, πατήστε 
«Α»για να εκτελέσετε αναζήτηση στις 
επιλογές με την ακόλουθη σειρά:

συνολικά αρχεία  αρχείο1 - 
αρχείο 30.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ

• Στη λειτουργία συνολικών αρχείων, 
πατήστε «C» ή «D» για να εκτελέσετε 
αναζήτηση στις επιλογές με την 
ακόλουθη σειρά:

 Μέγ. βάθος κατάδυσης, συνολικός 
χρόνος κατάδυσης  θερμοκρασία 
σε μέγ. βάθος κατάδυσης, συνολικός 
χρόνος κατάδυσης. 

• Στη λειτουργία αρχείου1, πατήστε 
«D» για να επιλέξετε τους χρόνους 
κατάδυσης (F01 - 99). 

• Στη λειτουργία F01-99, πατήστε «C» 
για να εκτελέσετε αναζήτηση στις 
επιλογές με την ακόλουθη σειρά:

 Ώρα έναρξης κατάδυσης, 
ημερομηνία  μέγ. βάθος 
κατάδυσης, θερμοκρασία σε 
μέγ. βάθος κατάδυσης, χρόνος 
κατάδυσης, χρόνος επιφανείας  
μέσο βάθος κατάδυσης, χρόνος 
κατάδυσης, χρόνος επιφανείας. 
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• Στη λειτουργία αρχείου2, πατήστε 
«C» ή «D» για να εκτελέσετε 
αναζήτηση στις επιλογές με την 
ακόλουθη σειρά:

 Ημερομηνία, μέγ. βάθος κατάδυσης, 
χρόνος κατάδυσης  ημερομηνία, 
θερμοκρασία σε μέγ. βάθος 
κατάδυσης, χρόνος κατάδυσης. 

• Το R01 περιέχει τα δεδομένα κατάδυσης από την πιο πρόσφατη ημέρα.
 Το F01 περιέχει τα δεδομένα χρόνου της πρώτης κατάδυσης.

• Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στα R02 - 30 με τον ίδιο τρόπο.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

• Στη λειτουργία συνολικών αρχείων, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το «A» για δύο δευτερόλεπτα (η 
ένδειξη «del» αναβοσβήνει) για να 
διαγράψετε όλα τα αρχεία.

• Στη λειτουργία αρχείου1 - αρχείου30, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το «A» για δύο δευτερόλεπτα (η 
ένδειξη «del» αναβοσβήνει) για να 
διαγράψετε το τρέχον αρχείο και να 
επιστρέψετε στα συνολικά αρχεία 
(καμία αλλαγή στο συνολικό αρχείο).
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η προειδοποίηση ηχεί για περίπου 60 δευτερόλεπτα στην ώρα που έχετε ορίσει 
κάθε μέρα. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να απορρίψετε την προειδοποίηση.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Στις λειτουργίες επαναλαμβανόμενης 
ειδοποίησης και προειδοποίησης, 
πατήστε «Α» για να επιλέξετε την 
επαναλαμβανόμενη ειδοποίηση ή 
προειδοποίηση1 - προειδοποίηση5. 

• Στη λειτουργία επαναλαμβανόμενης 
ειδοποίησης, πατήστε «D» για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
την επαναλαμβανόμενη ειδοποίηση «

».

 Στη λειτουργία προειδοποίησης1-
προειδοποίησης5, πατήστε «D» για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
την προειδοποίηση « ».
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ1

1. Στη λειτουργία προειδοποίησης1, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το «Α» έως ότου αρχίζει να 
αναβοσβήνει η ώρα  εμφανίζεται 
το σύμβολο « » (η ένδειξη 
εμφανίζεται να αναβοσβήνει στη 
λειτουργία ρυθμίσεων).

2. Πατήστε το «D» για να αυξήσετε την 
ώρα ή το «C» για να την μειώσετε· 
πατήστε το κουμπί και κρατήστε το 
πατημένο για γρήγορη κύλιση.

3. Πατήστε το «Β» για να επιλέξετε τα 
λεπτά. 

4. Πατήστε το «D» για να αυξήσετε τα 
λεπτά ή το «C» για να τα μειώσετε· 
πατήστε το κουμπί και κρατήστε το 
πατημένο για γρήγορη κύλιση. 
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5. Μόλις ολοκληρώσετε, πατήστε «Α» για να εξέλθετε από τη λειτουργία ρυθμίσεων.

• Μπορείτε να ρυθμίσετε την προειδοποίηση1 έως την προειδοποίηση5 με τον 
ίδιο τρόπο.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. Στη λειτουργία αντίστροφης 
μέτρησης, πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το «Α» έως ότου αρχίζει 
να αναβοσβήνει η ώρα (η ένδειξη 
εμφανίζεται να αναβοσβήνει στη 
λειτουργία ρυθμίσεων). 

2. Πατήστε το «D» για να αυξήσετε την 
ώρα ή το «C» για να τη μειώσετε· 
πατήστε το κουμπί και κρατήστε το 
πατημένο για γρήγορη κύλιση. 

3. Πατήστε το «Β» για να επιλέξετε την 
επόμενη ρύθμιση. 
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4. Πατήστε το «D» για να αυξήσετε τον 
αριθμό ή το «C» για να τον μειώσετε· 
πατήστε το κουμπί και κρατήστε το 
πατημένο για γρήγορη κύλιση. 

5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4. Η σειρά επιλογής είναι η ακόλουθη:

Ώρα  Λεπτά  Δευτερόλεπτα  Τύπος αντίστροφης μέτρησης·

6. Μόλις ολοκληρώσετε, πατήστε «Α» 
για να εξέλθετε από τη λειτουργία 
ρυθμίσεων. 

ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. Πατήστε το «D» για να ξεκινήσει 
ο χρονομετρητής αντίστροφης 
μέτρησης. 

2. Πατήστε ξανά το «D» για να 
σταματήσει. 
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• Όταν ο χρονομετρητής μετρά αντίστροφα στα 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 
2 και στο 1 δευτερόλεπτο, εκπέμπεται ένας ενδεικτικός ήχος (μπιπ) για τον 
χρονομετρητή μεμονωμένης αντίστροφης μέτρησης.

• Όταν ο χρονομετρητής μεμονωμένης αντίστροφης μέτρησης φτάσει στο μηδέν, 
η προειδοποίηση ηχεί για περίπου 60 δευτερόλεπτα. Πατήστε οποιοδήποτε 
κουμπί για να την απορρίψετε.

• Όταν ο χρονομετρητής επαναλαμβανόμενης αντίστροφης μέτρησης φτάσει 
στο μηδέν, ο ήχος της προειδοποίησης είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενος 
(μπιπ μπιπ μπιπ). Θα εμφανιστεί η ένδειξη χρόνου αντίστροφης μέτρησης «+1» 
και ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης θα συνεχίσει να λειτουργεί (μέγ. 
999 φορές).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΩΡΑΣ

1. Στη λειτουργία παγκόσμιων 
ζωνών ώρας, πατήστε το «D» για 
να μετακινηθείτε προς τα εμπρός 
στις ζώνες ώρας ή το «C» για 
να μετακινηθείτε προς τα πίσω. 
Πατήστε το κουμπί και κρατήστε το 
πατημένο για γρήγορη κύλιση. 

2. Στη λειτουργία παγκόσμιων 
ζωνών ώρας, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το «Α» για να 
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε 
τη θερινή ώρα (ON/OFF). 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΩΡΑΣ

Κωδικός 
πόλης Πόλη

Διαφορά με 
ώρα Γκρίνουιτς 

(GMT)

Άλλες μεγάλες πόλεις στην ίδια 
ζώνη ώρας

CXI Κιριτιμάτι +14 Κιριτιμάτι
TBU Νουκουαλόφα +13 Νουκουαλόφα
CHT Νησιά Τσάταμ +12,75 Νησιά Τσάταμ
WLG Ουέλλινγκτον +12 Σούβα, Κράισττσερτς, Ναουρού, Νάντι
NOU Νουμεά +11 Πορτ Βίλα
SYD Σίδνεϊ +10 Γκουάμ, Βλαδιβοστόκ
ADL Αδελαΐδα +9,5 Ντάργουιν
TYO Τόκιο +09 Σεούλ, Πιονγιάνγκ

HKG Χονγκ Κονγκ +08 Σιγκαπούρη, Κουάλα Λουμπούρ, 
Πεκίνο, Ταϊπέι, Μανίλα

BKK Μπανγκόκ +07 Τζακάρτα, Πνομ Πεν, Ανόι, Βιεντιάν
RGN Γιανγκόν +6,5 Γιανγκόν
DAC Ντάκα +06 Νοβοσιμπίρσκ, Κολόμπο
KTM Κατμαντού +5,75 Κατμαντού
DEL Δελχί +5,5 Μουμπάι, Καλκούτα, Κολόμπο
KHI Καράτσι +05 Μαλέ
KBL Καμπούλ +4,5 Καμπούλ
DXB Ντουμπάι +04 Άμπου Ντάμπι, Μουσκάτ
THR Τεχεράνη +3,5 Σιράζ
JED Τζέντα +03 Μόσχα, Αντίς Αμπέμπα, Άντεν

CAI Κάιρο +02 Κέιπ Τάουν, Σόφια, Αθήνα, Χελσίνκι, 
Κωνσταντινούπολη

PAR Παρίσι +01 Μιλάνο, Ρώμη, Άμστερνταμ, Μαδρίτη, 
Αλγέρι

LON Λονδίνο +00 (UTC), Λισαβόνα, Καζαμπλάνκα, 
Ρέικιαβικ

RAI Πράια -01 Πράια

FEN Φερνάντο ντε 
Νορόνια -02 Φερνάντο ντε Νορόνια

RIO Ρίο ντε Τζανέιρο -03 Μπουένος Άιρες, Μοντεβιδέο
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Κωδικός 
πόλης Πόλη

Διαφορά με 
ώρα Γκρίνουιτς 

(GMT)

Άλλες μεγάλες πόλεις στην ίδια 
ζώνη ώρας

YYT Σεντ Τζον -3,5 Σεντ Τζον
SCL Σαντιάγο -04 Λα Πας, Πορτ-οφ-Σπέιν
CCS Καράκας -4,5 Καράκας

NYC Νέα Υόρκη -05 Μόντρεαλ, Ντιτρόιτ, Μαϊάμι, 
Βοστόνη, Πόλη του Παναμά

CHI Σικάγο -06 Χιούστον, Ντάλας/Φορτ Γουόρθ, Νέα 
Ορλεάνη

DEN Ντένβερ -07 Φοίνιξ, Έντμοντον, Τσιουάουα

LAX Λος Άντζελες -08 Σαν Φρανσίσκο, Λας Βέγκας, 
Βανκούβερ, Σιάτλ

ANC Άνκορεϊτζ -09 Νομ
HNL Χονολουλού -10 Παπεέτε
PPG Πάγκο Πάγκο -11 Πάγκο Πάγκο

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - PACER

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Στη λειτουργία μετρητή 
δραστηριότητας, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το «Α» έως ότου 
αρχίζει να αναβοσβήνει ο αριθμός 
μέτρησης δραστηριότητας (η 
ένδειξη εμφανίζεται να αναβοσβήνει 
στη λειτουργία ρυθμίσεων). 
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2. Πατήστε «C» ή «D» για να επιλέξετε τον 
ρυθμό του μετρητή δραστηριότητας 
με την ακόλουθη σειρά:

 10  20  30  40  50  60 
 70  80  90  100  120 
 140  160  180  200  

240  280  320· 

3. Μόλις ολοκληρώσετε, πατήστε «Α» 
για να εξέλθετε από τη λειτουργία 
ρυθμίσεων. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Πατήστε το «D» για να ξεκινήσει. 

2. Πατήστε ξανά το «D» για να 
σταματήσει. 
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ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ

1. Στη λειτουργία χρονόμετρου, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το «Α» έως ότου αρχίζει να 
αναβοσβήνει η ένδειξη SPL ή LAP (η 
ένδειξη εμφανίζεται να αναβοσβήνει 
στη λειτουργία ρυθμίσεων). 

2. Πατήστε «C» ή «D» για να επιλέξετε 
SPL ή LAP. 

3. Μόλις ολοκληρώσετε, πατήστε «Α» 
για να εξέλθετε από τη λειτουργία 
ρυθμίσεων. 
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΣ

1. Στη λειτουργία χρονόμετρου, 
πατήστε «D» για να ξεκινήσει το 
χρονόμετρο. 

2. Πατήστε «A» για να σταματήσει το 
χρονόμετρο. 

3. Μηδενίστε το χρονόμετρο πατώντας 
ξανά «A». 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

1. Στη λειτουργία χρονόμετρου, 
πατήστε «D» για να ξεκινήσει το 
χρονόμετρο. 

2. Εμφανίστε τον χρόνο SPL1 πατώντας 
ξανά το «D» (η αυτόματη μέτρηση 
ξεκινά μετά από 2 δευτερόλεπτα). 

3. Επαναλάβετε το βήμα 2 για να 
καταχωρήσετε τους χρόνους SPL1 - 
SPL8. 

4. Πατήστε «A» για να σταματήσει το 
χρονόμετρο. 
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ΑΝΑΚΤΗΣΗ

1. Στη λειτουργία χρονόμετρου, 
πατήστε «C» για να εμφανίσετε 
τον πρώτο ενδιάμεσο χρόνο, όταν 
υπάρχουν πολλοί ενδιάμεσοι χρόνοι 
στο χρονόμετρο. 

2. Πατήστε «D» για να μετακινηθείτε 
προς τα εμπρός στους χρόνους SPL1 
- SPL8. 

3. Πατήστε «C» για να μετακινηθείτε 
προς τα πίσω στους χρόνους SPL8 - 
SPL1. 

4. Πατήστε «A» ή «B» για να επιστρέψετε 
στη λειτουργία χρονόμετρου. 
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΣ

1. Στη λειτουργία χρονόμετρου, 
πατήστε «D» για να ξεκινήσει το 
χρονόμετρο. 

2. Εμφανίστε τον χρόνο LAP1 πατώντας 
ξανά το «D» (η αυτόματη μέτρηση 
ξεκινά μετά από 2 δευτερόλεπτα). 

3. Επαναλάβετε το βήμα 2 για να 
καταχωρήσετε τους χρόνους LAP1 - 
LAP8. 

4. Πατήστε «A» για να σταματήσει το 
χρονόμετρο. 
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ΑΝΑΚΤΗΣΗ

1. Στη λειτουργία χρονόμετρου, 
πατήστε «C» για να εμφανίσετε 
τον πρώτο επιμέρους χρόνο, όταν 
υπάρχουν πολλοί επιμέρους χρόνοι 
στο χρονόμετρο. 

2. Πατήστε «D» για να μετακινηθείτε 
προς τα εμπρός στους χρόνους LAP1 
- LAP8. 

3. Πατήστε «C» για να μετακινηθείτε 
προς τα πίσω στους χρόνους LAP8 - 
LAP1. 

4. Πατήστε «A» ή «B» για να επιστρέψετε 
στη λειτουργία χρονόμετρου. 
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

• Ο φωτισμός οθόνης διαθέτει τεχνολογία ηλεκτροφωταύγειας, συνεπώς η οθόνη 
θα φωτίζεται για να διαβάζετε εύκολα τις ενδείξεις στο σκοτάδι.

ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ EL

• Στην κατάσταση χρονομέτρησης, 
πατήστε «C» για να φωτιστεί η οθόνη 
για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η σωματική άσκηση μπορεί να ενέχει κίνδυνο, ειδικά για εκείνους που ακολουθούν 
καθιστική ζωή.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Προτού ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα τακτικής άσκησης, θα πρέπει να απαντήσετε 
στις ακόλουθες ερωτήσεις για την υγεία σας. Αν απαντήσετε ΝΑΙ σε οποιαδήποτε 
από αυτές τις ερωτήσεις, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν ιατρό προτού 
ξεκινήσετε να ασκείστε.

• Δεν είχατε καμία αθλητική δραστηριότητα τα προηγούμενα 5 χρόνια;

• Έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση;

• Έχετε υψηλή χοληστερίνη;

• Έχετε συμπτώματα οποιασδήποτε ασθένειας;

• Παίρνετε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή για την αρτηριακή πίεση ή την 
καρδιά;

• Έχετε ιστορικό αναπνευστικών προβλημάτων;

• Αναρρώνετε από σοβαρή ασθένεια ή ιατρική θεραπεία;
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• Χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή άλλη εμφυτευμένη ηλεκτρονική συσκευή;

• Καπνίζετε;

• Είστε έγκυος;

Σημείωση:

• Είναι σημαντικό να αντιλαμβάνεστε τις αντιδράσεις του οργανισμού σας κατά 
τη διάρκεια της σωματικής άσκησης. Αν νιώσετε απρόσμενο πόνο ή υπερβολική 
κόπωση κατά τη διάρκεια της άσκησης, θα πρέπει να διακόψετε ή να συνεχίσετε 
σε χαμηλότερη ένταση.

• Το ρολόι αυτό μετρά ένα γενικό βάθος κατάδυσης και δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή μετρήσεων ακριβείας.

• Το ρόλοι αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο ακριβείας που μετρά το βάθος 
κατάδυσης, αλλά και πάλι είναι πιθανό να καταστεί επικίνδυνο λόγω σφάλματος 
του χρήστη, εξωτερικών παρεμβολών ή άλλων αστοχιών, συνεπώς το 
χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε την κάσα ή να αφαιρέσετε το πίσω καπάκι.
2. Μην χρησιμοποιείτε τα κουμπιά όταν είστε κάτω από το νερό.
3. Αν εμφανιστεί υγρασία στο εσωτερικό του ρολογιού, πηγαίνετε το άμεσα για 

έλεγχο στον τοπικό αντιπρόσωπο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διάβρωση 
στα μεταλλικά μέρη του ρολογιού.

4. Παρόλο που το ρολόι είναι σχεδιασμένο να αντέχει στη φυσιολογική χρήση, θα 
πρέπει να αποφύγετε τη χρήση κάτω από ακραίες συνθήκες ή τις πτώσεις του 
ρολογιού.

5. Αποφύγετε να έχετε εκτεθειμένο το ρολόι σε ακραίες θερμοκρασίες.
6. Σκουπίζετε το ρολόι μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Αποφύγετε την απευθείας 

επαφή του ρολογιού με χημικές ουσίες, οι οποίες μπορεί να αλλοιώσουν τα 
πλαστικά μέρη του.

7. Αποφύγετε να φοράτε το ρολόι σε συνθήκες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή 
στατικού ηλεκτρισμού.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Αυτό το όργανο ΔΕΝ προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Προορίζεται 

αποκλειστικά για δραστηριότητες αναψυχής.
• Πριν την κατάδυση, θα πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας. ΜΗΝ 

καταδύεστε όταν ενεργοποιείται η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ

• Χρησιμοποιήστε το καταδυτικό όργανο μόνο αφού θα έχετε διαβάσει όλο το 
εγχειρίδιο οδηγιών και θα έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του ρολογιού. 
Αν έχετε τυχόν αμφιβολίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πριν 
την κατάδυση.

• Θα πρέπει πάση θυσία να κατανοήσετε ότι κάθε δύτης είναι πλήρως υπεύθυνος 
για την προσωπική του ασφάλεια.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Διατηρείτε το ρολόι καθαρό και στεγνό. Μην αφήνετε το ρολόι εκτεθειμένο σε 
χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του οινοπνεύματος.

 Χρησιμοποιείτε μόνο γλυκό νερό για τον καθαρισμό, αφαιρώντας όλο το 
αλάτι που έχει επικαθίσει στο ρολόι. Αφήνετέ το να στεγνώσει φυσικά. Μη 
χρησιμοποιείτε κατευθυνόμενη ροή ζεστού ή κρύου αέρα.

• Μην το αφήνετε εκτεθειμένο απευθείας στον ήλιο ή σε πηγές θερμότητας πάνω 
από 50°C. Αποθηκεύετε το σε δροσερό (5°C - 25°C) και στεγνό χώρο.

• Μην επιχειρείτε να το ανοίξετε, να το τροποποιήσετε ή να το επισκευάσετε μόνοι 
σας. Απευθύνεστε πάντοτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

• Το όργανο είναι σχεδιασμένο για ακρίβεια μέτρησης +/- 2%. Σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, η μονάδα αυτή πρέπει να ελέγχεται ανά διαστήματα 
ως προς την ακρίβεια των μετρήσεων, του βάθους και του χρόνου. Ο βαθμός 
ακριβείας που απαιτείται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι +/- 3,5%.

• Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να αντέχει τη χρήση στο 
θαλασσινό νερό. Ωστόσο, μετά την κατάδυση, θα πρέπει να το ξεπλένετε 
σχολαστικά με γλυκό νερό και να μην το αφήνετε εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό 
φως ή σε πηγές θερμότητας για να στεγνώσει.

• Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν ίχνη υγρασίας στο εσωτερικό της οθόνης.

Σημείωση:

• Για την ασφαλή αντικατάσταση της μπαταρίας, σας συνιστούμε να απευθύνεστε 
πάντα σε εξουσιοδοτημένο κέντρο SEAC.
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