
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ STROKE COACH



Με τη χρήση της βάσης:         

Τοποθετήστε το μόνιτορ στην 

ειδική βάση μέχρι να ακουστεί το 

χαρακτηριστικό κλικ.

Με τη χρήση του λουριού:         

Με τη βοήθεια του λουριού  

μπορείς να τοποθετήσεις το 

μόνιτορ  στο σκαρμό στα 

υποπόδια ή σε οποιοδόποτε άλλο 

βολικό σημείο.

Άνοιγμα:                                            

Πιέζεις και αφήνεις το κουμπί μία 

φορά

Κλείσιμο:                                          

Κρατάς το κουμπί πιεσμένο μέχρι 

να εμφανιστεί η ένδειξη OFF. Το 

μόνιτορ κλείνει αυτόματα σε 8 

λεπτά αν δεν χρησιμοποιείται.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Πως αντικαθιστάς τη μπαταρία:                                         

Το μόνιτορ είναι εφοδιασμένο με 2 

μπαταρίες. Η κάτω μπαταρία είναι 

υπεύθυνη για τη λειτουργία του 

μόνιτορ (ενδείξεις) και η επάνω είναι 

υπεύθυνη για το φωτισμό. Αν ο 

φωτισμός είναι αδύνατος ή 

σταματήσει τότε αντικατατέστησε τη 

πάνω μπαταρία. Αν οι ενδείξεις 

τρεμοπαίζουν αντικατέστησε τη κάτω 

μπαταρία.                                           Ο 

τύπος της μπαταρίας είναι 3V Lithium 

CR2032

Άνοιγμα φωτισμού:                      

Κράτα πατημένο το κουμπί μέχρι να 

εμφανιστεί η ένδειξη "LIGHT". Πίεσε 

το κουμπί για να επιλέξεις μεταξύ της 

λειτουργίας "AUTO" ή "ALT". Στο 

"AUTO" ο φωτισμός ανάβει μόνος του 

όταν το φυσικό φως δεν επαρκεί. Στο 

"ALT" ο φωτισμός ανάβει κάθε 2η 

κουπιά.                                          Για να 

βγεις από τη λειτουργία κράτα 

πατημένο το κουμπί.



Ready/Stop:                                       

Πίεσε το κουμπί για να επιλέξεις 

μεταξύ των λειτουργιών "READY" 

ή "STOP". Αν επιλέξεις το "STOP" 

θα βλέπεις τη συχνότητα των 

κουπιών χωρίς να πληροφορείσαι 

για το χρόνο ή το σύνολο των 

κουπιών

Αποθήκευση:                                               

Όταν δεν το χρησιμοποιείς να το 

αποθηκεύεις πάντα στην ειδική θήκη 

του.

Κωπηλάτησε:                                 

Ξεκίνα να κωπηλατείς για να 

λαμβάνεις τις ενδείξεις.

Λουράκι:                                                   

Για καλύτερη ασφάλιση του μόνιτορ 

δέστο με το ειδικό λουράκι.

Ανάκληση μνήμης:                     

Κρατάς το κουμπί πατημένο μέχρι 

να εμφανιστεί η ένδειξη "RECL" 

και κατόπιν το αφήνεις.                                           

Πατάς το κουμπί  για να 

ανατρέξεις στα   στοιχεία της 

μνήμης.                                          

Κράτα πατημένο το κουμπί για να 

βγεις από τη λειτουργία της 

μνήμης.

Μηδενισμός στοιχείων:               Κράτα 

το κουμπί πατημένο μέχρι να 

εμφανιστεί η ένδειξη "RESET" και 

κατόπιν άφησε το.
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