
continua a contar o tempo.
Carregue no botão SET para retomar a apresentação do tempo contado pelo
cronômetro.
O temporizador continua a funcionar, mesmo se sair desse modo.
O ícone dos corredores pisca em todos os modos.

O relógio está equipado com um alarme diário. Carregue no botão MODE
repetidamente até aparecerAL.
Para programar o alarme:
1)Carregue no botão SET. Os dígitos das horas começarão a piscar
Carregue em START/STOP para acertar a hora, incluindo a seleção de AM
(nenhum símbolo) e PM.
2)Carregue em MODE. Os dígitos dos minutos começam a piscar.
Carregue em START/STOP para mudar os minutos; mantenha o botão
carregado para percorrer os valores.
3)Carregue em MODE. O fuso horário pisca. Carregue no botão START/STOP
para selecionar se o alarme segue a hora apresentada no 1º fuso horário (t1)
ou no 2º fuso horário (t2).
4)Carregue no botão SET em qualquer um dos passos para concluir a
programação. Depois de programado, o alarme fica automaticamente ligado.

Para ligar ou desligar o alarme e o sinal horário, carregue repetidamente no
botão START/STOP. O relógio passa por quatro combinações de definições de
alarme e de sinal horário. Quando o alarme está ligado, aparece o ícone da
campainha ou a indicação ALARM ou ALM. Quando o sinal horário está
ligado, aparece a indicação CHIME ou CH. O sinal horário toca as horas
certas.

Quando o alarme tocar, carregue em qualquer um dos botões para o silenciar.
Se não carregar em algum botão, o alarme toca durante 20 segundos. Se o
relógio estiver no modo Time (hora), o mostrador do alarme fica visível
enquanto durar o alerta.
O alarme toca diariamente, a menos que seja desligado.

Esse modo oferece um temporizador de contagem decrescente com alerta.
Carregue no botão MODE repetidamente até aparecer TR.

Para regular o tempo de contagem decrescente:
1)Carregue no botão SET. Os dígitos das horas começam a piscar.
Carregue em START/STOP para mudar as horas: mantenha o botão
carregado para percorrer os valores
2)Carregue em MODE. Os dígitos dos minutos começam a piscar.
Carregue em START/STOP para mudar os minutos.
3)Carregue em MODE. Os dígitos dos segundos começam a piscar.
Carregue em START/STOP para mudar os segundos.
4)Carregue no botão SET em qualquer um dos passos para concluir a
programação
Para iniciar o temporizador, carregue no botão START/STOP. Os indicadores
do dia da semana retrocendem em ciclo e o ícone do temporizador ou a
indicação TR começa a piscar para indicar que o temporizador está
funcionando.

Para fazer uma pausa na contagem decrescente, carregue no botão
START/STOP. O ícone do temporizador pára de piscar para indicar que o
temporizador está parado.

Para retomar a contagem decrescente, carregue no botão START/STOP ou
para restabelecer a contagem decrescente, carregue no botão SET.

Quando a contagem decrescente chegar a 10 segundos do fim, o relógio emite
um bip em cada segundo. O relógio emite um bip quando a contagem
descrescente termina (o temporizador chega a zero). Carregue em qualquer
botão para silenciar.Carregue no botão SET para restabelecer a contagem
decrescente.
O temporizador continua a funcionar, mesmo se sair desse modo. O ícone do
temporizador pisca em todos os modos.
Quando a contagem decrescente termina, o mostrador do temporizador fica
visível no modo (Hora) enquanto durar o alerta.

O relógio pode apresetar as horas de um segundo fuso horário.
Carregue no botão MODE repetidamente até aparecer T2.
Para acertar as horas do segundo fuso horário:
1) Carregue no botão SET. Os dígitos dos minutos começam a piscar.
Carregue em START/STOP para acertar a hora, incluindo a seleção de AM
(nenhum símbolo) e PM.
2) Carregue em MODE. Os dígitos dos minutos começam a piscar.

HORA (TIME)
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OBRIGADO POR TER COMPRADO UM RELÓGIO TIMEX®.

Leia as instruções cuidadosamente para compreender o modo de
funcionamento do seu relógio timex. O seu modelo poderá não dispor de
todas as funções descritas neste livro.

• Apresentação das horas no formato de 12 ou 24 horas
• Dia e data
• 2º fuso horário
• Sinal horário opcional
• Cronômetro de 24 horas
• Timer de contagem decrescente de 24 horas
• Alarme diário
• Luz noturna INDIGLO®

Carregue no botão MODE repetidamente para percorrer os modos:
Time (Hora), Stopwatch (SP) (Cronômetro), Alarm (AL) (Alarme), Timer (TR)
(Temporizador) e Time 2 (T2) (2º fuso horário). Carregue no botão MODE para
sair do modo atual e voltar ao modo Time (Hora).

Funções dos botões apresentados com as funções de programação entre
parênteses

Para acertar data e hora:
1)Com a data e a hora apresentadas, carregue no botão SET.
2)Os dígitos dos segundos começam a piscar. Carregue no botão
START/STOP para arredondar as horas para o minuto mais próximo,
colocando os dígitos dos segundos em zero.
3)Carregue em MODE. Os dígitos das horas começam, a piscar.
Carregue em START/STOP para acertar a hora, incluindo a seleção de AM
(nenhum símbolo) e PM.
4)Carregue em MODE. Os dígitos dos minutos começam a piscar. Carregue
em START/STOP para mudar os minutos; mantenha o botão carregado para
percorrer os valores.
5)Carregue em MODE. Os dígitos do mês começam a piscar.
Carregue em START/STOP para mudar o mês.
6)Carregue em MODE. A data começa a piscar. Carregue em START/STOP
para mudar a data
7)Carregue em MODE. Os dígitos do dia começam a piscar.
Carregue em START/STOP para mudar o dia.
8)Carregue em MODE. O formato das horas começa a piscar.
Carregue em START/STOP para selecionar a apresentação das horas no
formato de 12 ou 24 horas. No formato das 12 horas aparece a indicação
AM/PM.
9)Carregue no botão SET em qualquer altura, para sair e guardar as
regulações.
A data (dia do mês) aparece na parte superior do mostrador no modo
Time(Hora). Carregue e segure o botão START/STOP para ver o mês e a data
na forma de dígitos grandes.

Esse modo proporciona a função de cronômetro para permitir cronometrar
eventos. Carregue no botão MODE repetidamente até aparecer SP.
Para iniciá-lo, carregue no botão START/STOP. O cronômetro inicia a
contagem crescente do tempo, em centésimos de segundo até as 24 hs, antes
de recomeçar. Os indicadores do dia da semana avançam em ciclo e o ícone
dos corredores ou começa a piscar para indicar que o cronômetro está
funcionando.
Para parar, carregue no botão START/STOP. O ícone dos corredores pára de
piscar para indicar que o cronômetro está parado.
Para retomar a contagem, carregue no botão START/STOP ou para
restabelecer (limpar) os valores indicados pelo cronômetro, carregue no botão
SET.
Com o cronômetro em funcionamento, carregue no botão SET para tomar os
valores das voltas/tempos repartidos e ver o tempo decorrido até esse
momento. O mostrador do cronômetro permanece fixo enquanto o cronômetro
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Carregue no botão START/STOP para mudar os minutos em 30
relativamente ao valor dos minutos do modo Time (Hora). O valor
dos segundos é o mesmo do modo Time e só pode ser regulado
nesse modo.
3) Carregue no botão SET em qualquer um dos passos para concluir
a programação.

Carregue no botão INDIGLO® para iluminar o mostrador do relógio durante 3
segundos. A tecnologia eletroluminescente patenteada (Pat. EUA 4.527.096 e
4.775.964) usada na luz noturna INDIGLO® ilumina o mostrador do relógio à
noite e em condições de fraca luminosidade.

ATimex recomenda vivamente que a bateria seja substituída por um relojoeiro
ou joalheiro. O tipo de bateria vem indicado na parte de trás do relógio. Depois
de substituir a bateria, carregue no interruptor interno de reset, se esse estiver
presente. A vida da bateria é estimada assumindo certas características de
uso; a duração da bateria variará, dependendo do seu uso real.

Se o seu relógio for resistente à água, ele indicará os metros ou ( )

1. O relógio é resistente à água apenas enquanto a lente, os botões e a caixa
se mantiverem intactos.
2. O relógio não é um relógio de mergulho e não deverá ser usado para
mergulhar.
3. Lave o relógio com água doce depois de ter estado em contato com a água
salgada.

Procure a vareta de mola que liga o bracelete ao fecho de encaixe.
Com uma ferramenta aguçada (Fig. 1), empurre a vareta de mola para dentro e
torça suavemente o bracelete para desengatar. Avalie o tamanho do pulso e
depois enfie a vareta de mola no orifício de baixo correto (Fig. 2). Empurre para
baixo a vareta de mola, alinhe-a com o orifício de cima e depois solte-a para
que encaixe no lugar (Fig.3)

RETIRAR UM ELO DO BRACELETE
Retirar os elos: Coloque o bracelete
verticalmente e enfie uma ferramenta
aguçada na abertura do elo. Empurre a vareta
com força na direção da senta até que o elo
se solte (as varetas foram projetadas de modo
a serem difíceis de retirar). Repita essa operação até ter retirado o número de
elos desejado.

Voltar a montar: Volte a juntar as peças do bracelete. Empurre a vareta de
volta para dentro do elo na direção oposta à da seta.Carregue na vareta para
baixo e para dentro do elo, até ficar bem presa e nivelada com o bracelete.

BRACELETE COM ELOS MACIÇOS
Retirar os elos: Utilizando uma chave de
parafusos muito pequena (de relojoeiro), retire
os parafusos rodando no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio. Repita essa operação
até ter retirado o número de elos desejado.
Não retire os elos adjacentes ao fecho.

Voltar a montar: Volte a juntar as peças do bracelete e enfie o parafuso na
abertura da extremidade de onde o tirou. Rode o parafuso no sentido dos
ponteiros do relógio até ficar bem apertado e nivelado com o bracelete.

NÃO JOGUE A BATERIAVELHANO FOGO. NÃO TENTE RECARREGÁ-LA.
MANTENHA BATERIAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

AVISO: PARAMANTERARESISTÊNCIAÀ ÁGUA, NÃO CARREGUE
QUALQUER UM DOS BOTÕES DEBAIXO DE ÁGUA.

BRACELETE DE DOBRAR E ENCAIXAR

LUZ NOTURNA INDIGLO®

BATERIA

RESISTÊNCIA À ÁGUA

*pressão absoluta em libras por polegada quadrada

Profundidade de resistência Pressão da água abaixo
à água da superfície (em p.s.i.a.*)

30m/98 pés
50m/164 pés

100m/328 pés

60
86

160

AJUSTAMENTO DO BRACELETE

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3


