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En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14

BELGIQUE
LUXEMBOURG

FACOM Belgie B.V.B.A.
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 MECHELEN
BELGIQUE
�       : +32 15 47 39 35
Fax : +32 15 47 39 71

NEDERLAND FACOM Gereedschappen BV
Postbus 1007
2600 BA DELF
NEDERLAND
�      : 0800 236 236 2
Fax : 0800 237 602 0

DANMARK
FINLAND

NORGE
SVERIGE

FACOM NORDIC
Farverland 1B
DK-2600 GLOSTRUP
DENMARK
�      : +45 7020 1510
Fax : +45 7022 4910

SINGAPORE
FAR EAST

FACOM TOOLS FAR EAST
N° 25 Senoko South Road
Woodlands East Industrial Estate
Singapore 758081
SINGAPORE
�      : (65) 6752 2001
Fax : (65) 6752 2697

SUISSE
ÖSTERREICH

STANLEY WORKS (Europe) Gmbh
Ringstrasse 14
CH - 8600 DÜBENDORF
SUISSE
�      : 00 41 44 802 80 93
Fax : 00 41 44 820 81 00

ESPAÑA FACOM Herramientas S.L.
Poligono industrial de Vallecas
C/Luis 1°, n° 60 - Nave 95 - 2°Pl.
28031 Madrid
ESPAÑA
�      : 91,778,21,13
Fax : 91,778,27,53

ITALIA SWK Utensilerie S.r.l.
Sede Operativa: Via Volta 3
21020 Monvalle (VA)
ITALIA
�      : 0332 790326
Fax : 0332 790307

POLSKA STANLEY Black & Decker  Polska Sp. zo.o.
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
POLSKA
�      : +48 22 46 42 700
Fax : +48 22 46 42 701

UNITED
KINGDOM

EIRE

STANLEY UK Ltd
3 Europa Court

ENGLAND
�      : +44 1142 917266
Fax : +44 1142 917131

Europa Link SHEFFIELD S9 1XZ

FRANCE & INTERNATIONAL
  FACOM S.A.S. 

6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
F-91423 Morangis cedex

FRANCE

�     : 01 64 54 45 45
Fax : 01 69 09 60 93
http:/ /www.facom.com

DEUTSCHLAND
Otto-Hahn-Straße 9
42369 Wuppertal
DEUTSCHLAND
�      : (02 02) 69819-300
Fax : (02 02) 69819-350

STANLEY Deutschland GmbH

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΠΕ
Αργοναυτών 7-9
151 26 MAΡΟΥΣΙ

�      : 210-8062811 ή 12
Fax.     : 210-8029352

ΕΛΛΆ∆Α

CZECH REPUBLIC
& SLOVAKIA Türkova 5b

149 00 Praha 4 - Chodov

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.

�      : +420 261 009 780
Fax : +420 261 009 784

LATIN AMERICA
9786 Premier Parkway
Miramar, Florida 33025
USA

FACOM S.L.A.

�      : +1 954 624 1110
Fax : +1 954 624 1152

SUISSE STANLEY WORKS (Europe) Gmbh
In der Luberzen 42
CH - 8902 URDORF
SUISSE
�      : +41 44 755 60 70
Fax : +41 44 730 70 67
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Εγχειριδιο χρηστη

 Αγαπητέ χρήστη,
Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού μετρητή γωνίας. 
Αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το πλήθος των 
λειτουργιών που προσφέρει ο νέος σας ψηφιακός μετρητής γωνίας. Πριν 
χρησιμοποιήσετε το μετρητή, παρακαλούμε διαβάστε πλήρως αυτό το 
εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε κάποιο πρόχειρο σημείο ώστε να μπορείτε 
να το συμβουλεύεστε στο μέλλον. 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  
•	 Ψηφιακή ένδειξη τιμής γωνίας 
•	 +/- 2° ( περιστροφή κατά 90° με ταχύτητα 30ΆX/sec) 
•	 Λειτουργία CW (δεξιόστροφη) και CCW (αριστερόστροφη)
•	 Βομβητής και ένδειξη LED για τις 9 προρυθμιζόμενες επιθυμητές 
 τιμές γωνίας
•	 Μνήμη 50 τιμών για ανάκληση και από κοινού έλεγχο γωνίας 
•	 Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από αδράνεια 2 λεπτών
•	 Δυνατότητα χρήσης είτε απλών μπαταριών ΑΑΑ είτε 
 επαναφορτιζόμενων μπαταριών
 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ    A

1. Ένδειξη LED 6. Κουμπί Κάτω
2. Βομβητής 7. Κουμπί 
3. Ένδειξη LCD 8. Κουμπί ενεργοποίησης/επαναφοράς
4. Κουμπί επιλογής προκαθορισμένης 9. Θύρα Επικοινωνίας
 επιθυμητής γωνίας 10. Μπαταριοθήκη
5. Κουμπί Πάνω 11. Μαγνήτης

E.406

Ακρίβεια γωνίας *1 ±2° για περιστροφή 90°  @ 30°/sec

Εύρος προβολής 0 ➜ 999,0°

Ανάλυση 0,1°

Μνήμη 9 zestawów

Εύρος επιθυμητών τιμών 1 ➜ 360,0° (με βήμα 1°)

Μέγεθος μνήμης δεδομένων BN  :  50

Συνδεσιμότητα με PC *2 Όχι

LED 1 Κόκκινη + 5 Πράσινες

Πλήκτρο 5

Μπαταρία AAA x 2

Διάρκεια ζωής μπαταριών  *3
(Συνεχής λειτουργία)

48 ώρες

Διάρκεια ζωής μπαταριών  *3
(Κατάσταση αναμονής)

1 έτος

Θερμοκρασία Λειτουργίας -10°C ➜ 60°C

Θερμοκρασία Αποθήκευσης -20°C ➜ 70°C

Υγρασία Έως 90% χωρίς υγροποίηση

Δοκιμή Πτώσης/Ρίψης 1 m

Δοκιμή Κραδασμών *4 10 g

Περιβαλλοντική δοκιμή  *5 Επιτυχής

Δοκιμή ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας 6*

Επιτυχής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παρατηρήσεις:
*1: Η ακρίβεια των ενδείξεων είναι εγγυημένη από 0,0° έως 360,0° και η 

ταχύτητα δοκιμής είναι 30°/sec. Για να διατηρείται η ακρίβεια, 
ο μετρητής θα πρέπει να βαθμονομείται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα (συνιστάται ανά 1 έτος). 

*2: Χρησιμοποιήστε το ειδικό καλώδιο (παρελκόμενο) για την αποστολή 
των καταγεγραμμένων δεδομένων σε κάποιο PC.

 
*3: Χρησιμοποιήστε δύο μπαταρίες ΑΑΑ (Συνθήκες δοκιμών: μπαταρίες 

άνθρακα-ψευδαργύρου R03UG της Toshiba)

*4: Δοκιμή σε οριζόντια και κατακόρυφη θέση

*5: Περιβαλλοντική δοκιμή:  
 α. Θέρμανση χωρίς υγρασία        β. Ψύχος   
 γ. Θέρμανση με υγρασία      δ. Μεταβολή θερμοκρασίας     
 ε. Κρούση (χτύπημα)       στ. Δόνηση   
 ζ. Ρίψη / Πτώση

*6: Δοκιμή ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: 
 α. Ανοχή σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD)
 β. Ευαισθησία στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία    
 γ. Εκπεμπόμενη ακτινοβολία

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   B
•	 Χαλαρώστε τη βίδα από το κάλυμμα της μπαταρίας.
•	 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους ΑΑΑ φροντίζοντας να 
 συμφωνούν οι πολικότητες (+/-) με εκείνες που υποδεικνύονται στη 
 μπαταριοθήκη.
•	 Σφίξτε τη βίδα από το κάλυμμα της μπαταρίας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
• Πιέστε απαλά το        για να τον ενεργοποιήσετε.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

➜	 Πιέστε το        για ενεργοποίηση.
➜	 Πιέστε το        ή το                για να ορίσετε επιθυμητή γωνία.
➜	 Πιέστε το         για να ξεκινήσει η μέτρηση γωνίας.
➜	 Ξεκινήστε την περιστροφή.
➜	 Η περιστροφή σταματά και η LCD αναβοσβήνει.
➜	 Τώρα, πιέστε το        για καταγραφή της γωνίας ή
   πιέστε το         για απαλοιφή ή  
   πιέστε το         για μέτρηση από την τρέχουσα γωνία.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΙ

2- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ 
● Πιέστε το       για ενεργοποίηση ή μηδενισμό του μετρητή.
● Στο τέλος, θα εμφανιστεί η τρέχουσα επιθυμητή γωνία.
● Βεβαιωθείτε για την κατεύθυνση. Εάν θέλετε να αλλάξετε κατεύθυνση, 
ανατρέξτε στην ενότητα «ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ» 

  Πιέστε το  

3- ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
● Πιέστε το        για να επιλέξετε τις προκαθορισμένες επιθυμητές 
τιμές γωνίας (M1 ➜ M9). 
● Ή πιέστε το        ή το       για να τροποποιήσετε την τρέχουσα 
επιθυμητή γωνία. Λάβετε υπόψη σας ότι η επιθυμητή γωνία θα 
αποθηκευτεί αυτόματα με τον τρέχον αριθμό Μ.

4- ΣΥΣΦΙΞΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΕΚ ΤΩΝ 
● Πάρτε το κλειδί σας για να σφίξετε
 από πριν τη βίδα. (ελαχιστοποιείται
το διάκενο του κλειδιού)  

5- ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
● Πιέστε το        για εκκίνηση του μετρητή γωνίας και απομακρύνετε 
αμέσως το κλειδί σας.

6- ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΜΑ ΤΗΣ LCD 
● Εφόσον ο μετρητής γωνίας δεν μετακινείται για μερικά δευτερόλεπτα, η 
οθόνη LCD θα αναβοσβήνει και η τρέχουσα γωνία θα 
εμφανίζεται στην οθόνη. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο 
μετρητής σταμάτησε να υπολογίζει τη γωνία

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
● Πιέστε απαλά το          για να τον ενεργοποιήσετε.

Πιέστε το   
Σημείωση: Πρώτα θα εμφανιστεί η ένδειξη κατεύθυνσης                    ή 
                   . Έπειτα, εμφανίζεται η ένδειξη LCD                    . 
Υποδηλώνει ότι ο μετρητής βρίσκεται σε διαδικασία επαναφοράς. Τέλος, 
μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς, εμφανίζεται η επιθυμητή 
γωνία. Για παράδειγμα, εμφανίζεται η ένδειξη                    .
 Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μηδενισμού δεν θα 
 πρέπει ποτέ να δονείτε ή να τραντάζετε βίαια το μετρητή. 
 Διατηρήστε τον σταθερό.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
● Ο μετρητής απενεργοποιείται αυτόματα αν παραμείνει ανενεργό 
για 2 λεπτά, για εξοικονόμηση ισχύος.  

 Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της περιόδου επικοινωνίας 
 (στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη                  ), η λειτουργία 
 αυτόματης απενεργοποίησης είναι απενεργοποιημένη.

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ
● Πιέστε το          για μηδενισμό. 

● Συνήθως πιέζετε το        για μηδενισμό του ψηφιακού μετρητή 
γωνίας προτού χρησιμοποιήσετε το μετρητή. Με αυτόν τον τρόπο, 
διασφαλίζεται μεγαλύτερη ακρίβεια.
 Προσοχή: 1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μηδενισμού δεν θα πρέπει 
 ποτέ να δονείτε ή να τραντάζετε βίαια το μετρητή. Διατηρήστε τον σταθερό. 
 2. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη                    . Ανατρέξτε στην ενότητα 
 «ΜΗΝΥΜΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ».

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ
● Για επαναφορά υλικού, χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα για να αγγίξετε το 
κουμπί επαναφοράς που βρίσκεται στην οπή στην πίσω πλευρά του μετρητή. 
● Άλλος ένας τρόπος είναι να αφαιρέσετε την μπαταρία και να την 
τοποθετήσετε ξανά.
● Εάν ο μετρητής δεν λειτουργεί κανονικά, προχωρήστε σε επαναφορά 
υλικού.

ΜΗΝΥΜΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
	 ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
 Εάν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, ο μετρητής θα εμφανίσει 
ένα σύμβολο μπαταρίας και έπειτα θα τεθεί 
εκτός λειτουργίας. Αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες.

  Εάν ο μετρητής δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την επαναφορά σε ένα 
χρονικό διάστημα, θα εμφανιστεί η ένδειξη                  . Πιέστε το          για να 
πραγματοποιήσετε ξανά μηδενισμό. Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας μηδενισμού δεν θα πρέπει ποτέ να δονείτε ή να τραντάζετε βίαια το 
μετρητή. Διατηρήστε τον σταθερό.
                  υποδηλώνει ότι ο μετρητής δεν λειτουργεί κανονικά, 
προχωρήστε σε επαναφορά υλικού. Ανατρέξτε στην ενότητα 
«ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ».
Εάν ο μετρητής περιστρέφεται πολύ γρήγορα, θα εμφανιστεί η ένδειξη
                 . Πιέστε το         για μηδενισμό του μετρητή.

Παρατηρήσεις
1. Υπάρχουν 6 ενδείξεις LED που επισημαίνουν την τρέχουσα γωνία 
που φθάνει στο 80%, 85%, 90%, 95%, 97,5% και  99,5% της επιθυμητής 
γωνίας.

2. Υπάρχει επίσης ένας βομβητής που επισημαίνει το επίπεδο επίτευξης 
της επιθυμητής γωνίας. Ο διακεκομμένος ήχος υποδηλώνει ότι φθάνει 
στο άνω του 80% και ο παρατεταμένος ήχος υποδηλώνει ότι φθάνει στο 
άνω του 99,5% της επιθυμητής γωνίας. 

7-  ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΙΜΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ή ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΓΩΝΙΑΣ ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
● Πιέζοντας το       , πραγματοποιείται απαλοιφή της τρέχουσας γωνίας.

● Πιέζοντας το         , πραγματοποιείται επανυπολογισμός της γωνίας από την 
τρέχουσα γωνία.

● Πιέζοντας το       , πραγματοποιείται καταγραφή της τρέχουσας τιμής και 
έπειτα απαλοιφή της τρέχουσας τιμής. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
● Από την οθόνη τρέχουσας επιθυμητής γωνίας, πιέστε παρατεταμένα 
το        για να μεταβείτε στο μενού εγκατάστασης. Πιέζοντας συνεχόμενα το 
      , μπορείτε να επισκεφθείτε το μενού κατεύθυνσης, το μενού 
καταγραφής, το μενού απαλοιφής όλων των εγγραφών και το 
μενού επικοινωνίας. Τέλος, πιέζοντας ξανά το      , μπορείτε να εξέλθετε 
από το μενού εγκατάστασης και να επιστρέψετε στην οθόνη τρέχουσας 
επιθυμητής γωνίας.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

● Μεταβείτε στο μενού κατεύθυνσης και πιέστε το         ή το        για 
να επιλέξετε την κατεύθυνση.                          (Θετική) σημαίνει 
κατεύθυνση προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και                     
(αρνητική) σημαίνει αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. 

● Αφού ρυθμίσετε την κατεύθυνση, πιέζοντας συνεχόμενα το         , 
μπορείτε να εξέλθετε από το μενού εγκατάστασης και να επιστρέψετε 
στην οθόνη τρέχουσας επιθυμητής γωνίας.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

● Μεταβείτε στο μενού καταγραφής και πιέστε το         ή το         για 
να επιλέξετε τον αριθμό δεδομένων και να τα προβάλετε.

● Εάν δεν υπάρχει καταγραφή, θα εμφανιστεί η ένδειξη                    .     

● Πιέζοντας συνεχόμενα το         , μπορείτε να εξέλθετε από το μενού 
εγκατάστασης και να επιστρέψετε στην οθόνη τρέχουσας επιθυμητής 
γωνίας. 

ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

● Μεταβείτε στο μενού καταγραφής. 

● Πιέστε το         ή το         για να επιλέξετε τον αριθμό δεδομένων 
που θέλετε να διαγράψετε.

● Πιέστε το          δύο φορές για να διαγράψετε τα τρέχοντα δεδομένα. 
(θα εμφανισθεί η ένδειξη 

● Εάν πατήσετε το         μία φορά, θα εμφανισθεί η ένδειξη 
                   . Εάν θέλετε να διακόψετε τη διαδικασία, πιέστε απλώς το 
           για να εξέλθετε από αυτό το μενού.

● Πιέζοντας συνεχόμενα το         , μπορείτε να εξέλθετε από το μενού 
εγκατάστασης και να επιστρέψετε στην οθόνη τρέχουσας επιθυμητής 
γωνίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Απαιτείται εκ νέου βαθμονόμηση μία φορά το χρόνο ώστε να 

διατηρείται η ακρίβεια.
Για τις βαθμονομήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική 

αντιπροσωπεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Μην τραντάζετε βίαια το μετρητή και μην τον ρίχνετε 
στο έδαφος.
2. Μην αφήνετε το μετρητή σε σημεία εκτεθειμένα σε 

υπερβολική θερμότητα, υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως.
3. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μέσα στο νερό (δεν είναι 
αδιάβροχη)
4. Αν ο μετρητής βραχεί, σκουπίστε τον με μια στεγνή πετσέτα το 
συντομότερο δυνατόν. Το αλάτι του θαλασσινού νερού μπορεί να 
προκαλέσει ιδιαίτερα μεγάλη ζημιά.
5. Μη χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα ή 
διαλυτικά χρωμάτων κατά τον καθαρισμό του μετρητή.
6. Φυλάσσετε το μετρητή μακριά από μαγνήτες.
7. Μην εκθέτετε το μετρητή στη σκόνη ή σε άμμο διότι μπορεί να 
προκληθεί σοβαρή ζημιά.
8. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στην οθόνη LCD.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
1. Αν ο μετρητής δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, θα πρέπει να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
2. Φροντίστε να έχετε πρόχειρη μια εφεδρική μπαταρία αν πρόκειται να 
ταξιδέψετε μακριά ή σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες.
3. Μη χρησιμοποιείτε μαζί διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή 
χρησιμοποιημένες και καινούριες μπαταρίες.
4. Ο ιδρώτας, το λάδι/το πετρέλαιο και το νερό μπορεί να εμποδίσουν 
τη σωστή επαφή των πόλων των μπαταριών με τους αντίστοιχους 
ακροδέκτες. Για να αποφεύγεται αυτό, θα πρέπει να σκουπίζετε και τους 
δύο ακροδέκτες πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
5. Η απόρριψη των μπαταριών θα πρέπει να γίνεται στα κατάλληλα 
σημεία αποκομιδής. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
 

ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

● Μεταβείτε στο μενού απαλοιφής όλων των εγγραφών 

● Πιέστε το           δύο φορές για να διαγράψετε τα δεδομένα όλων των 
εγγραφών. (θα εμφανισθεί η ένδειξη 

● Εάν πατήσετε το          μία φορά, θα εμφανισθεί η ένδειξη                    . 
Εάν θέλετε να διακόψετε τη διαδικασία, πιέστε απλώς το          για να 
εξέλθετε από αυτό το μενού.
● Πιέζοντας συνεχόμενα το          , μπορείτε να εξέλθετε από το μενού 
εγκατάστασης και να επιστρέψετε στην οθόνη τρέχουσας επιθυμητής 
γωνίας.

Πιέστε το         για να 
επιλέξετε επιθυμητή 
γωνία

Αναβοσβήνει

Τρέχουσα επιθυμητή 
γωνία

Ένδειξη χαμηλής 
μπαταρίας

Πιέστε το          ή το      για να 
τροποποιήσετε την επιθυμητή 
γωνία

Πιέστε το  

Πιέστε το  

Έναρξη μέτρησης γωνίας 
από 30,3

Εμφανίζεται η καταγραφή και ο 
αριθμός δεδομένων

Πιέστε το  

Μενού 
κατεύθυνσης

Μενού 
καταγραφής Πιέστε το 

Rouge Vert

Μενού απαλοιφής 
όλων των εγγραφών Πιέστε το 

Μενού επικοινωνίας

Πιέστε το   

Πιέστε το         ή το 

Πιέστε το       ή το      Για επιλογή δεδομένων

Διακοπή

Διακοπή

Πιέστε το  

➜	άνω του 80 %

Σύσφιξη εκ των 
προτέρων

➜	άνω του 99.5 %

Τρέχουσα επιθυμητή 
γωνία

Τρέχουσα επιθυμητή γωνία

Αναβοσβήνει

Αναβοσβήνει

Αναβοσβήνει

Πιέστε το  

ή

Πιέστε το 

Πιέστε το        ή
το  
Για επιλογή αρ. 
δεδομένων Πιέστε το  

Πιέστε το  

Πιέστε το  

Πιέστε το  
Πιέστε το 

Θετική κατεύθυνση

M

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

➜	 Πιέστε το        για ενεργοποίηση.
➜	 Πιέστε το        ή το                για να ορίσετε επιθυμητή γωνία.
➜	 Πιέστε το         για να ξεκινήσει η μέτρηση γωνίας.
➜	 Ξεκινήστε την περιστροφή.
➜	 Η περιστροφή σταματά και η LCD αναβοσβήνει.
➜	 Τώρα, πιέστε το        για καταγραφή της γωνίας ή
   πιέστε το         για απαλοιφή ή  
   πιέστε το         για μέτρηση από την τρέχουσα γωνία.

Πιέστε παρατεταμένα   


