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TouCH / FuNsTaNdard

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

a: Κανονική θέση της κορόνας
C: Θέση για ρύθμιση ώρας

Για να ρυθμίσετε την ώρα, τραβήξτε την 
κορόνα προς τα έξω στη θέση C και στρέψτε 
δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Μετά την 
ολοκλήρωση της επαναρρύθμισης, πιέστε την 
κορόνα ξανά στη θέση a.

Ρύθμιση ώρας
Τραβήξτε την κορόνα στη θέση 2. Στρέψτε αργά 
για να διορθώσετε τα λεπτά. Στρέψτε γρήγορα 
για να διορθώσετε τις ώρες.
Σπρώξτε την κορόνα προς τα πίσω.

A B C

A B C

ΡΥΘΜΙΣΤΕ

ΕΜΠΡΟΣ

Λεπτό

1. 2.

Ώρα

ΡΥΘΜΙΣΤΕ

ΕΜΠΡΟΣ
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TouCH / FuN

ΕπΑνΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

sTaNdard

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ / 
ΗΜΕΡΟΜΗνΙΑΣ

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, τραβήξτε την 
κορόνα προς τα έξω στη θέση B και στρέψτε 
αριστερόστροφα. Για να ρυθμίσετε την ημέρα, 
στρέψτε την κορόνα  δεξιόστροφα. Αφού 
ολοκληρωθεί η επαναρρύθμιση, πιέστε την κορόνα 
πίσω στη θέση a.

A B C

A B C

ΡΥΘΜΙΣΤΕ

ΕΜΠΡΟΣ

5 δευτ.

ΤΕΣΤ / ΟΚ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΙΚΤΗ/+ΩΡΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΙΚΤΗ/+ΛΕΠΤΑ

ΕΜΠΡΟΣ

1. 2.

σπρώξτε 
για 5 δευτ.

1. 2.

            Στις 12

            Στις 12

Δοκιμή / Επαναρρύθμιση.
Σπρώξτε την κορόνα για 5 δευτ. Εάν και οι δύο 
δείκτες μετακινηθούν στη θέση 12 ακριβώς, η 
δοκιμή είναι επιτυχής. Σπρώξτε ξανά την κορόνα 
και οι δείκτες θα επιστρέψουν στην τρέχουσα 
ώρα.

Εάν οι δείκτες δε βρίσκονται στις 12 ακριβώς, 
σπρώξτε την κορόνα στη θέση 2. Στρέψτε 
δεξιόστροφα για επαναρρύθμιση του ωροδείκτη. 
Στρέψτε αριστερόστροφα για επαναρρύθμιση του 
λεπτοδείκτη. Σπρώξτε πίσω την κορόνα και οι 
δείκτες επιστρέφουν στη θέση ένδειξης της ώρας.
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ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΒΓΑΖΟΥΜΕ

ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΡΟΥΧΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΓΓΙΞΤΕ ΤΟ SWATCH ΣΑΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

~4 δευτ.

Σπρώξτε

pop

TouCH Loomi

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LOOMI: πΡΟΒΟΛΗ

Loomi

ΣημΕίωΣη: Φορέστε το sWaTCH 
σκέτο με το λουράκι του ή δοκιμάστε 
να το βάλετε απευθείας πάνω στα 
ρούχα σας.
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ΩΡΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

~4 δευτ.

TouCH aLarm

Αγγίξτε το sWaTCH σας. 
Η κίνηση των δεικτών εμφανίζει την ώρα 
ειδοποίησης για περίπου 4 δευτ

Αγγίξτε το sWaTCH σας για να σταματήσετε 
την ειδοποίηση.

ΑΝΑΒΟΣΒΗΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

...ΑΛΛΑΓΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

...ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΜΠΡΟΣ

1. 2.

1. 2.

ενεργ
ή

ανενεργή

ενεργ
ή

ανενεργή

Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη λειτουργία 
ειδοποίησης και ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης
πιέστε την κορόνα και οι δείκτες θα μετακινηθούν 
στην τρέχουσα λειτουργία ενεργοποίησης ή 
απενεργοποίησης.
πιέστε ξανά την κορόνα για να αλλάξετε λειτουργία. 

Τραβήξτε την κορόνα στη θέση 1 και οι δείκτες θα 
μετακινηθούν στην τελευταία ώρα ειδοποίησης.
Για να ρυθμίσετε μια νέα ώρα ειδοποίησης, στρέψτε 
την κορόνα (στρέψτε αργά = λεπτά, στρέψτε 
γρήγορα = ώρες).
Κατόπιν σπρώξτε πίσω την κορόνα και οι δείκτες 
επιστρέφουν πίσω στην τρέχουσα ώρα ενώ η 
λειτουργία αφύπνισης θα παραμείνει ενεργοποιημένη.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

5/6

~4 δευτ.

πΑΙΧνΙΔΙ ΑΦΗΣ

Αγγίξτε το sWaTCH σας.

Οι δείκτες ταυτίζονται στις 12 ακριβώς και αρχίζουν 
να περιστρέφονται διαγράφοντας τουλάχιστον μία 
πλήρη στροφή

Σημαντίκό: Εάν οι δείκτες δε 
βρίσκονται ακριβώς στις 12, θα πρέπει 
να επαναρρυθμιστούν.

Οι δείκτες σταματούν τυχαία και δείχνουν 
το αποτέλεσμα του αγώνα σας για ορισμένα 
δευτερόλεπτα...
... έπειτα, οι δείκτες επιστρέφουν στην 
τρέχουσα ώρα.

ΠΡόΣόΧη: Όταν οι δείκτες δεν 
δείχνουν σωστά την ενεργή-ανενεργή 
ειδοποίηση (oN-oFF)  (π.χ. μετά 
από αλλαγή της μπαταρίας ή ισχυρό 
κραδασμό), το TouCH aLarm 
πρέπει να διορθωθεί.

ΔΟΚΙΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ.

2 δευτ.

πιέστε την κορόνα για 2 δευτ. για να ξεκινήσετε τη 
δοκιμή ειδοποίησης.

Για να σταματήσετε, πιέστε ξανά την κορόνα.
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ΡΥΘΜΙΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SCUBA: ΔΙΑΡΡΕΥΣΑΣ 
ΧΡΟνΟΣ

Χρήση του δακτυλίου ρύθμισης
Για να ρυθμίσετε το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια 
μιας δραστηριότητας. Στοιχίστε τον δείκτη 
στον δακτύλιο ρύθμισης με τον λεπτοδείκτη. Η 
χρονομέτρηση αρχίζει κατά το χρόνο που δείχνει 
ο δείκτης. Ο χρόνος που διέρρευσε φαίνεται από 
το σημείο στον δακτύλιο ρύθμισης όπου δείχνει ο 
λεπτοδείκτης.

Σημαντίκό: Μετά από παραμονή σε θαλασσινό 
νερό, το scuba 200 Chrono θα πρέπει πάντα 
να ξεπλένεται με καθαρό νερό.

ΠΡόΣόΧη: Το irony scuba 200 Chrono δεν 
είναι επαγγελματικό ρολόι καταδύσεων.

πΡΟΕΙΔΟπΟΙΗΣΗ


