
PRESSIONE INDIGLO para

ativar a luz. A tecnologia de

e l e c t r o l u m i n i s c ê n c i a

patenteada (números de

patentes nos Estados Unidos

4.527.096 e 4.775.964) utilizada

na luz noturna INDIGLO ilumina

todo o mostrador do relógio à

noite e em condições de fraca

luminosidade. Quando a luz

noturna está activada,

pressionando qualquer botão

mantém-na ativa por mais 3

segundos.

Para utilizar a Função

NIGHT-MODE® (MODO

NOTURNO):

PRESSIONE E SEGURE

INDIGLO durante 4 segundos

para ativar a Função NIGHT-

MODE® (patenteada nos

Estados Unidos, nº de patente

4.912.688). Aparece o ícone da

lua. Uma vez ativada, pressio-

nando qualquer botão mantém

a luz noturna INDIGLO® ativa

por mais 3 segundos. A Função

NIGHT-MODE® permanece

ativada durante 8 horas ou até

ser desativada pressionando e

segurando INDIGLO novamente

durante 4 segundos.

2- Embora o relógio seja

resistente à água a significante

profundidade (100 metros ou

200, metros), não é um relógio

de mergulho e não deve ser

usado para mergulho.

3-Shock-Resistance (Resis-

tência a Choques). Se o seu re-

lógio é resistente a choque, isso

será indicado na face do relógio

ou na tampa inferior. Os relógi-

os resistentes a choque da

TIMEX são desenvolvidos para

passar no teste FTC para resis-

tências a choques. Porém, cui-

dados devem ser tomados para

evitar danos à lente/cristal.

Uma bateria fornece a energia

para operar seu relógio TIMEX.

A TIMEX recomenda que você

LEVE O SEU RELÓGIO A UM

POSTO AUTORIZADO DE AS-

SISTÊNCIA TÉCNICA TIMEX

para efetuar a substituição da

BATERIA. O tipo da bateria ade-

quada ao seu relógio é indicado

na tampa inferior.

Quando instalada na fábrica, o

tempo de vida da bateria neste

relógio é de aproximadamente

4 anos. Isso é estimado se o

alarme for usado uma vez por

dia por dez segundos e a luz for

usada uma vez por dia por 2 se-

gundos. A vida da bateria varia

dependendo da sua condição de

uso. O uso do NIGHT-MODE,

que ativa o INDIGLO night-light

por três segundos com qualquer

botão pressionado reduz a vida

útil da bateria.
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MANUAL DE INSTRUÇÕES

OBRIGADO POR TER

COMPRADO O SEU RELÓGIO

TIMEX.

O seu Relógio possui calendário

de tempo real, Segundo fuso

horário, Temporizador de

contagem decrescente, Alarme

diário/dias de semana/fins de

semana, Sinal horário,

Cronômetro com armazena-

mento de voltas/tempos

repartidos (30 Lap), Luz noturna

INDIGLO®  com Função Night-

Mode®.

Limpe o seu relógio apenas com

um pano umedecido com água,

não use produtos químicos. Re-

lógio com resistência à água

inferior a 30 metros não é reco-

mendado para mergulho

(piscina, mar, etc...).

Para manter a resistência à

água, não pressione nenhum

botão ou puxe a coroa do relógio

quando estiver debaixo d’água.

Pulseira de couro não é

resistente à água exceto

quando especificado.

Lave seu relógio com água doce

depois de tê-lo exposto à água

salgada.

Nota:  Para identificar se o seu

relógio é resistente à água, ve-

rifique as indicações ( ) e/ou

WR [30M, 50M, 100M ou 200M].

1- O relógio é resistente à água,

apenas se a lente/cristal, os

botões e a caixa permanecerem

intactos.

1             RECOMENDAÇÕES

2        RESISTÊNCIA À ÁGUA

3 BATERIA

4          INDIGLO NIGHT/LIGHT
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Durante o ajuste, cada botão

tem uma função diferente como

se indica acima.

O mostrador do relógio indica

quando a função do botão se

altera.

• SET/RECALL ou  DONE

(Ajustar ou Feito) - Para guardar

as alterações e sair do modo de

ajuste

• INDIGLO – Ativar a função

Indiglo

• MODE ou  NEXT (Modo ou

Seguinte) – Mudar de função e

Continuar no passo seguinte

• STOP/RESET ou – (Parar/

Restabelecer ou Diminuir) –

Diminuir o valor. Manter

pressionado para diminuir

rapidamente.

• START/SPLIT ou + (Iniciar/

Tempo Repartido ou Aumentar)

- Aumentar o valor. Manter

pressionado para aumentar

rapidamente.

1. No modo HORA, pressione e

mantenha pressionado SET/

RECALL (AJUSTAR). O fuso

horário começa a piscar.

2. Para fazer o ajuste, pressione

START/SPLIT(+) ou STOP/

RESET(–) para selecionar o

primeiro ou o segundo fuso

horário.

3. Pressione MODE(NEXT). Os

dígitos das horas começam a

piscar.

4. Pressione + ou – para ajustar

a hora incluindo a seleção de

AM/PM. (Escolha 12 horas para

obter AM/PM).

5. Pressione NEXT. Os dígitos

dos minutos começam a

piscar.

6    AJUSTE DA HORA/DATA

5          OPERAÇÕES BÁSICA

 

Stop Reset 
( -- ) 

Start Split 
( + ) 

Mode 
(NEXT) 

Set/Recall 
(DONE) 

Indiglo 



6. Pressione + ou – para ajustar

os minutos.

7. Pressione NEXT. Os dígitos

dos segundos começam a

piscar.

8. Pressione + ou – para

colocar os segundos a zero.

9. Pressione NEXT. O dia da

semana começa a piscar.

10. Pressione + ou – para ajustar

o dia da semana.

11. Continue com este padrão

para ajustar o mês, o dia do

mês, o modo de 12 ou 24 horas,

o Formato de data MM.DD ou

DD.MM, ativar/desativar o Sinal

Horário, ativar/desativar o Sinal

Sonoro. Se optar por ativar o

Sinal Sonoro, ouvirá um sinal

sonoro sempre que pressionar

um botão (exceto INDIGLO).

12. Pressione SET/RECALL

(DONE) para confirmar e sair ou

NEXT para continuar e definir o

segundo fuso horário, se o

desejar.

13. Quando estiver no modo

HORA, pressione e mantenha

pressionado START/SPLIT

(INICIAR/TEMPO REPARTIDO)

para “verificar” o segundo fuso

horário; mantenha pressionado

durante 4 segundos para

alternar entre os fusos horários.

O ajuste do ALARME é

semelhante ao ajuste da HORA/

DATA.

1. Pressione MODE(NEXT)

repetidamente até aparecer

ALARM.

2. Pressione e mantenha

pressionado SET/RECALL

(DONE) para ajustar o alarme.

3. Os dígitos das horas

começam a piscar. Pressione

START/SPLIT(+) ou STOP/

RESET(–) para ajustar a hora.

4. Pressione NEXT. Os dígitos

dos minutos começam a piscar.

Pressione + ou – para ajustar

os minutos.

5. Pressione NEXT. Se estiver

definido o formato de 12 horas,

o símbolo AM/PM começa a

piscar. Pressione + ou – para

mudar.

6. Pressione NEXT. Pressione

+ ou – para selecionar DIÁRIO

(DAILY), DIAS DE SEMANA

(WEEKDAYS) OU FINS DE

SEMANA (WEEKENDS).

7. Pressione DONE para

confirmar e sair.

8. Pressione START/SPLIT ou

STOP/RESET para armar ou

desarmar o alarme.

Quando o alarme está

desarmado, será apresentado

OFF (DESLIGADO).

Quando está armado, aparece

o ícone do despertador .

9. Quando o alarme dispara, o

ícone da luz noturna INDIGLO e

do alarme pisca e soa um

alerta. Pressione qualquer

botão para desligar.

Se não for pressionado nenhum

botão, o alarme soa novamente

passados cinco minutos.

USO H

1. Pressione MODE(NEXT)

repetidamente até aparecer

TIMER (TEMPORIZADOR).

2. Pressione e mantenha

pressionado SET/  RECALL

(DONE). Os dígitos das horas

começam a piscar.

3. Siga o mesmo padrão indi-

cado para o ajuste da HORA/

DATA e ALARME para definir as

horas (até 24 horas), os

minutos, os segundos, e

selecionar REPEAT/AT END (o

temporizador conta de forma

decrescente e depois repete) ou

STOP/AT END (o temporizador

conta de forma decrescente e

depois para).

4. Pressione DONE para

confirmar e sair.

5. Pressione START/SPLIT para

iniciar o temporizador. O

temporizador continua a

funcionar mesmo se sair do

modo Temporizador. Se for

selecionado REPEAT/END, ele

pisca. Se for seleccionado

STOP/END, ele pisca.

6. A melodia do alarme toca e a

luz noturna INDIGLO® pisca

quando o temporizador chega a

zero ou antes de recomeçar a

contagem decrescente.

7. Pressione STOP/RESET

para parar o temporizador.

Pressione novamente para

retomar a contagem

decrescente.

ORÁRIO

1. Pressione MODE até

aparecer CRONÔMETRO.

2. Pressione e mantenha

pressionado SET/RECALL.

3. No mostrador aparece:

FORMAT/SET, e a seguir LAP/

SPL ou SPL/LAP.

4. Pressione + ou – para

selecionar o formato desejado.

5. Pressione DONE para

confirmar e sair.

6. Para utilizar o cronômetro,

pressione START/SPLIT. O

cronômetro continua a funcionar

mesmo se sair do modo.

7. Pressione START/RESET

para parar o cronômetro OU

enquanto o cronômetro está em

funcionamento, pressione

START/SPLIT para ver um

tempo repartido. Os tempos das

voltas e repartidos serão

apresentados no formato

seleccionado. O número da

volta alterna com os últimos dois

dígitos da linha inferior.

7                    AJUSTE E USO
DO ALARME

8   AJUSTE E USO DO TIMER
(TEMPORIZADOR)

9                COMO AJUSTAR E
USAR O CRÔNOMETRO

NOTAS:

• Os tempos das voltas e

repartidos aparecem

congelados durante 10

segundos. Pressione MODE

para desbloquear o mostrador e

ver o cronômetro em

funcionamento.

• Pressione e mantenha

pressionado STOP/RESET

para restabelecer o cronômetro.


