
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ CHRONY 

 

 

Ο εκτυπωτής SHOOTING CHRONY BALLISTIC ™ λειτουργεί με 

όλους τους χρονογράφους CHRONY, που έχουν παραχθεί μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2000, και ξεκινώντας με σειριακό αριθμό l # 157288 
Για να λειτουργήσει το BALLISTIC PRINTER CHRONY, θα πρέπει 

να συνδέεται με ένα από τα μοντέλα των χρονογράφων της Shooting 
Chrony. Για να γίνει αυτό απλά συνδέουμε τον εκτυπωτή και τον 
χρονογράφο με το καλώδιο, που έχει μήκος 4,88 μέτρα για τους 
απλούς και 1,22 για τους Master. Ο εκτυπωτής μπορεί να σας 
εκτυπώνει τις ταχύτητες των βολών, καθώς και στατιστικά 
στοιχεία, όπως : χαμηλότερη, υψηλότερη ή  μέση ταχύτητα, 
διασπορά ταχυτήτων και τυπική απόκλιση. Αυτό μπορεί να γίνει 
με δύο τρόπους :  
 

 
Α) Εκτυπώνετε καθώς πυροβολείτε. Βάλτε σε λειτουργία τον εκτυπωτή σας πατώντας PRINT 
MODE (αριστερό φως αναμμένο) και θα εκτυπώνονται ο αριθμός των βολών και οι 
αντίστοιχες ταχύτητες. Όταν τελειώσετε ένα κύκλο βολών, πατήστε το κουμπί STAT και ο 
εκτυπωτής σας θα εκτυπώσει τα στατιστικά στοιχεία. 
Β) Εκτύπωση από την μνήμη του Chrony : Βάλτε σε λειτουργία τον εκτυπωτή σας πατώντας 
P/NP MODE (αριστερό φως αναμμένο) και πατήστε το STAT / VEL κουμπί. Ο εκτυπωτής θα 
τυπώσει πρώτα τα στατιστικά στοιχεία και μετά τις βολές με αντίθετη σειρά.  
Κουμπί FEED : Για τη συνεχή τροφοδοσία χαρτιού 
TEST / ON: Πατώντας το ελέγχετε τη διαθεσιμότητα της ενέργειας της μπαταρίας. Εάν ο εκτυπωτής 

εκτυπώνει αργά ή, εάν ο εκτυπωτής συνεχίζει την εκτύπωση σε ένα άλλο σημείο, οι μπαταρίες έχουν 

πέσει χαμηλά. 

OFF: θα γυρίσει εκτυπωτή και να επαναφέρετε το λογισμικό επικοινωνιών και στον εκτυπωτή. 

 

Ο εκτυπωτής CHRONY έρχεται με 6-Volt AC 

μετασχηματιστή (500mA), που παίρνει οικιακό 

ρεύμα 120 Volts. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει 

με 4 (AA) μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται). 

Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς του εκτυπωτή είναι OFF 

κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του 

ρευματοδότη. 

 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

Το χαρτί θα πρέπει να τροφοδοτείται μέσα στο στοιχείο εκτυπώσεως με ολίσθηση το στο κάτω μέρος 

του εκτυπωτή προς το στοιχείο εκτυπώσεως. Να είστε υπομονετικοί. Όταν το χαρτί έρχεται σε μια 

θέση, κρατήστε το εκεί και πιέστε το κουμπί FEED. Όταν τρέφονται σωστά, ο μηχανισμός εκτύπωσης 

θα τραβήξει το χαρτί μέσα από το στοιχείο εκτύπωσης 

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και ο CHRONY είναι απενεργοποιημένα. 

Τοποθετήστε τον CHRONY σε ένα τρίποδο (ή πάγκο) και τον ΕΚΤΥΠΩΤΗ σε θέση με εύκολη 

πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο του πάγκο. 

Συνδέστε τον εκτυπωτή και CHRONY με καλώδιο διασύνδεσης. 

Λάβετε υπόψη σας, ότι η FU (Λειτουργία) και το πλήκτρο ST (String) το κουμπί του εκτυπωτή έχει 

την ίδια λειτουργία με το FU και ST κουμπιά για τους CHRONYS BETA και GAMA. Με τη σύνδεση 

του εκτυπωτή με το CHRONY, και οι δύο είναι τώρα διασυνδεδεμένα, και ο εκτυπωτής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στη θέση ενός απομακρυσμένου ελέγχου. 
 
 
Πατώντας το πλήκτρο ST, μετακινείται μια σειρά επάνω. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο, ο εκτυπωτής 

θα έχει αλλάξει ο ίδιος σε ΝΟ PRINT-mode και το φως στην αριστερή πλευρά θα είναι μακριά και δεν 



θα τυπώσει τον Αριθμό σειράς και τον αριθμό των βολών. Για να πάτε πίσω στο PRINT-mode, πιέστε 

το κουμπί P / NP. Το φως στην αριστερή πλευρά θα έρθει επάνω, και ο εκτυπωτής θα είναι σε PRINT-

mode και πάλι. 

Για να αποφύγετε την παραπάνω κατάσταση, μπορεί κανείς να πάρει τα καλύτερα αποτελέσματα 

πιέζοντας το κουμπί OFF και STAT ταυτόχρονα να προχωρήσουμε στην επόμενη υψηλότερη σειρά. 

Για να μετακινηθείτε στην επόμενη χαμηλότερη σειράς, πιέστε το STAT / VEL και τα P / NP 

ταυτόχρονα τα πλήκτρα την ίδια στιγμή. Με τον τρόπο αυτό, ο εκτυπωτής θα εκτυπώσει τον Αριθμό 

σειρών, καθώς και τον αριθμό των βολών σε αυτή τη  συγκεκριμένη σειρά. 

Το NO PRINT-mode χρησιμοποιείται, κατά την επανάληψη των στατιστικών στοιχείων και των 

ταχύτητων και με το κουμπί FU, αλλά, χωρίς να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή 

Το F-1 Chrony δεν έχει FU ή ST κουμπιά. Επανεξέταση ταχύτητες και στατιστικά στοιχεία με την F-1 

Chrony μπορεί να γίνει μόνο με ένα τηλεχειριστήριο ή με το κουμπί FU του εκτυπωτή. Ο Chrony 

Άλφα δεν έχει κουμπί ST. Για να ξεκινήσετε μια νέα σειρά, και τα δύο μοντέλα θα πρέπει να 

απενεργοποιηθούν πρώτα και στη συνέχεια και πάλι. 

Κατά την προετοιμασία του set-up, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας, όπως εξηγείται στο εγχειρίδιο 

χρήσης του χρονογράφου CHRONY σας. 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
 
Συνδέστε το CHRONY στον εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο διασύνδεσης. 

Γυρίστε τον CHRONY σε  "ON"? 

Πιέστε το TEST / ON για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή "ON". (Δεξιά φως θα ανάψει). 

Πιέστε το PN / P κουμπί στον εκτυπωτή (αριστερό φως ανάβει). 

Ξεκινήστε να ρίχνετε. Μην πυροβολείτε πιο γρήγορα από ό, τι εκτυπωτής μπορεί να εκτυπώσει. Αν το 

κάνετε, θα παραλείψετε ταχύτητες εκτύπωσης. 

Για να εκτυπώσετε στατιστικά στοιχεία, πιέστε το κουμπί STAT. 

Για να εκτυπώσετε ταχύτητες και στατιστικά στοιχεία από τη μνήμη CHRONY-εκτυπωτή, πατήστε 

STAT / VEL κουμπί και εκτυπωτής θα εκτυπώσει στατιστικά στοιχεία και στη συνέχεια ταχύτητες: 

ταχύτητα εκτύπωσης τελευταία πρώτη και τελευταία πρώτη ταχύτητα 

Για να δείτε ταχύτητες και στατιστικά στοιχεία πριν από την εκτύπωση, πατήστε και αφήστε το κουμπί 

FU. Για να διαγράψετε τις ανεπιθύμητες βολές και ταχύτητες και πολλές άλλες λειτουργίες, δείτε το 

εγχειρίδιο οδηγιών του Chrony σας 

Όταν τελειώσετε την εκτύπωση, κόψτε το εκτυπωμένο χαρτί με βασικό στόχο να μείνει σαν  αρχείο. Η 

εκτύπωση έγινε σε πραγματικό χαρτί και ως εκ τούτου θα διαρκέσει επ 'αόριστον 

Λειτουργία μπαταρίας 

Να είστε βέβαιος ότι οι + και - πόλοι της μπαταρίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ τα ακόλουθα για να αποφευχθεί η διαρροή της μπαταρίας και βλάβη στη μονάδα: 

 

Ποτέ μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών. 

Μην αναμιγνύετε παλιές μπαταρίες με καινούργιες. 

Μην αφήνετε ποτέ άδειες μπαταρίες στη μονάδα. 

Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν σχεδιάζετε για να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. 

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα. Χρησιμοποιήστε αλκαλικές μπαταρίες για καλύτερα 

αποτελέσματα. 

(Εάν μπαταρίες αρχίζουν να διαρρέουν, καθαρίστε τη θήκη της μπαταρίας.Αποφύγετε υγρό μπαταρίας 

να έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα.) 

Αντικατάσταση Roller μελανιού (ΙΚ-40) 

Όταν ο κύλινδρος μελανιού πρέπει να αντικατασταθεί, να αγοράσετε ένα ρολό IR-40/IR-30 μελάνι από 

τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Casio . 

 
LEGEND 

# 97531.86420t Όταν ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή πιέζοντας το κείμενο / ON, ο εκτυπωτής θα 

εκτυπώσει το αποτέλεσμα της δοκιμής. 

# 02215053170x Παρακαλώ σημειώστε: Όταν αποσυνδέετε τον εκτυπωτή από την Chrony ενώ 

εκτυπωτή είναι το TEST / ON λειτουργία, 

κατά την επανασύνδεση του εκτυπωτή και Chrony, ο εκτυπωτής θα είναι επίσης στην TEST / ON 

λειτουργία. Επίσης: Αν ο εκτυπωτής έχει απενεργοποιηθεί κατά την αποσύνδεση καλωδίων, θα είναι 

σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, όταν επανασυνδεθεί. 



 

# 11 0.000,00 Err 1. Εμπρός αισθητήρας (για Chrony) δεν εντόπισε βλήματα. 

# 21 0.000,00 Err 2. Πίσω αισθητήρας δεν ανιχνεύσει βλήμα. 

# 120 C Σφάλμα στην επικοινωνία. Ελέγξτε αν το καλώδιο διασύνδεσης έχει συνδεθεί πλήρως 

# 00 C Μετά από 5 λεπτά μη χρήσης, ο εκτυπωτής θα εκτυπώσετε την πρώτη αυτή και στη συνέχεια να 

σβήσει. Θα εκτυπωθεί όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος χειροκίνητα. 

 

 

 

Παρακάτω: Δείτε την πραγματική εκτύπωση όταν είναι σε χρήση. 

 

# 1 111,02 

# 2 107.48 Αριθμημένες βολές σε m / sec. ή, FPS 

# 3 109.76 

--------------------------- C 

# 17 $ Αριθμός σειράς 

107,48 - Χαμηλή ταχύτητα 

111,02 + Υψηλή ταχύτητα  

109,42 * Μέση ταχύτητα 

3,54 C Διαφορά μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης ταχύτητας  

2,00 D Τυπική Απόκλιση (η πραγματική εκτύπωση δείχνει ένα διαμάντι.) 

# 27 Σύνολο βολών από Chrony 

..................................... C 

---------------------------- C 

# 1 117.74M Το γράμμα Μ δείχνει ότι ο Chrony είναι σε 

# 2 119.71M μετρική λειτουργία και οι ταχύτητες είναι τυπωμένα σε μέτρα / sec. ή MPS. 

 

 

 

 

 

SHOOTING CHRONY Α.Ε. εγγυάται ότι κάθε CHRONY BALLISTIC PRINTER που 

κατασκευάζονται από την εταιρεία μας να είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα κατασκευής ή υλικό 

υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης για χρονικό διάστημα ενός έτους από την 

ημερομηνία αγοράς του αρχικού αγοραστή. Υποχρέωση στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης 

περιορίζεται στην αντικατάσταση από SHOOTING CHRONY είδους οποιοδήποτε μέρος ή μέρη 

αυτών τα οποία, κατά την εξέταση, να αποδειχθεί ελαττωματικό. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για 

ηλεκτρικές στήλες ή σε οποιαδήποτε μονάδα, η οποία έχει υποβληθεί σε κακή χρήση, αμέλεια ή 

ατύχημα. Αποσυναρμολόγηση του εκτυπωτή θα ακυρώσει κάθε εγγύηση. 

SHOOTING CHRONY Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές, προσθήκες ή βελτιώσεις σε 

σχέση με τα προϊόντα της χωρίς την υποχρέωση να εγκαταστήσετε ίδιο από τα προϊόντα της 

κατασκευάζονται μέχρι σήμερα. 

Κατά την επιστροφή του εκτυπωτή για επισκευή, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο της 

απόδειξης αγοράς. 

Αν πρέπει να επιστρέψετε τον εκτυπωτή σας, λόγω της δυσλειτουργίας, μην το επιστρέψετε στην 

αντιπροσωπεία. Πρέπει να επιστραφούν άμεσα στο SHOOTING CHRONY Α.Ε. 

 

 


