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 Σελ. 1  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ Ρ/Ν 1460 
 
Το Ηλεκτρονικό Χρονόμετρο διαθέτει μία έξοδο, 
την οθόνη, με δυνατότητα μέτρησης από 0.0000 
sec έως 99999 sec. 
Έχει δύο διακόπτες, «Δ1», «Δ2» για την επιλογή 
μεταξύ της δυνατότητας RESET και των τύπων 
λειτουργίας F1/F2/F3, αντίστοιχα. 
 
Το Ηλεκτρονικό Χρονόμετρο έχει τη δυνατότητα 
τριών (3) διαφορετικών τρόπων λειτουργίας. 
 
1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  («F1») 
Μετράει τον χρόνο κατά τον οποίο σκιάζεται η 
φωτοπύλη. Μπορεί να χρησιμοποιείται μία ή δύο 
φωτοπύλες. 
 
2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  («F2») 
Στον τρόπο λειτουργίας F2 απαιτείται η σύνδεση 
και των δύο φωτοπυλών ταυτόχρονα. 
Μετράει τον χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή 
που ξαναφωτίζεται η πρώτη φωτοπύλη μέχρι τη στιγμή που ξαναφωτίζεται η δεύτερη φωτοπύλη. 
 
3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3 («F3») 
Χρησιμοποιείται μόνο μία φωτοπύλη. Μετράει τον χρόνο μεταξύ τριών διαδοχικών σκιάσεων της 
φωτοπύλης (π.χ. Περίοδος του εκκρεμούς). 
 
Όση ώρα εμφανίζεται στην οθόνη ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας «F1», «F2» ή «F3» μετά από 
στιγμιαία ή συνεχή πίεση του διακόπτη Δ1, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν άλλο τρόπο 
λειτουργίας πιέζοντας διαδοχικά τον διακόπτη Δ2, αυξάνοντας έτσι την ένδειξη της οθόνης κατά 1, 
επιστρέφοντας στην τιμή F1 μετά από το F3. 
Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «0.0000» το χρονόμετρο είναι έτοιμο να κάνει μετρήσεις. 
Κρατώντας πατημένο μόνο το διακόπτη Δ1 γίνεται διαγραφή των θέσεων μνήμης για το 
συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας (RESET). 
Το χρονόμετρο έχει δυνατότητα καταγραφής μετρήσεων σε οκτώ (8) θέσεις μνήμης. Όταν 
συμπληρωθεί ο αριθμός των οκτώ μετρήσεων, τότε η ένδειξη του τελευταίου χρόνου που 
μετρήθηκε αναβοσβήνει στην οθόνη. 
 
Η εμφάνιση των αποθηκευμένων μετρήσεων γίνεται με τον εξής τρόπο: 
• Αρχικά εμφανίζεται για 1 sec ο τρόπος λειτουργίας με βάση τον οποίο έγιναν οι μετρήσεις. 
• Κατόπιν, εμφανίζεται ο αύξων αριθμός της μέτρησης (1 – 8). Η ένδειξη αυτή παραμένει στην 
οθόνη για 1 sec. 
• Στη συνέχεια εμφανίζεται ο χρόνος που καταγράφηκε. Η ένδειξη του χρόνου παραμένει στην 
οθόνη για 2 sec. 
Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη Δ2, ο χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να σταματήσει 
προσωρινά την ροή του κύκλου απεικόνισης. 
 
 
ΠΗΓΗ: Εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής. 
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