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No modo TIME pode-se acertar o calendário e a hora com dois fusos horários. 

COMEÇAR ajustando a Hora e a Data

+/– para mudar o valor

Selecionar 
o relógio 
para 12 ou 
24 horas

3 sec

Selecionar o 
mostrador de 
dia ou de mês.

Economia de energia: o 
mostrador desliga-se 
para conservar a vida 
útil da bateria. 
Pressionar qualquer um 
dos botões para LIGAR 
o relógio SAIR de Hora e Data

Luz de Fundo LIGADO 

LIGAR / DESLIGAR o sinal Sonoro

Prosseguir para a 
Próxima definição

Alternar os 
fusos horários

TIME Warp: mantenha pressionado 
durante 1 segundo em qualquer um 
dos modos para voltar para o modo 
TIME



INICIAR Corrida

Marque VOLTA

Os diferenciais de 
tempo alvo total e 
volta são exibidos 
por 2 segundos

PARAR Corrida

PARAR CorridaINICIAR Corrida Marque VOLTA O botão VIEW 
altera o 
mostrador 
comutável para 
o tempo total, 
tempo de volta 
ou os dois ao 
mesmo tempo

O modo RUN pode ser usado para detectar a volta e o 
tempo total até 1/100 de segundo. O mostrador 
comutável pode ser alterado facilmente para exibir o 
tempo total, o tempo de volta ou ambos 
simultaneamente durante o exercício.

REDEFINIR a Corrida

Corrida salva 
no modo 
DATA

O modo RUN tem uma 
função PACE que 
compara a volta atual e 
o tempo total com os 
tempos alvo de PACE 
predeterminados.

O ALARME DE 
PACE emitirá 5 
bipes breves antes 
do final de cada 
segmento alvo

3 sec

3 sec

3 sec

Veja os tempos-alvo 
PACE  antes de 
começar o exercício

APAGAR TODOS 
os segmentos de 
PACE

3 sec

3 sec

TRIAX FURY

LIGAR / DESLIGAR o 
ALARME DE PACE

É necessário ir até 
o primeiro campo 
ajustável para 
ativar o segmento 
para a próxima 
corrida

Ajustar Segmento 1

SAIR e retornar ao modo RUN



3 sec

3 sec

3 sec

Ajustar Segmento 1

Definir até 5 segmentos

INICIAR o exercício PARAR o exercício

PARAR o exercício

REDEFINIR exercício  

exercício salvo no modo DATA

O Timer de Recuperação (RE) 
conta o tempo entre as suas 
corridas cronometradas e os 
intervalos do exercício (CH).
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3 sec

O modo DATA registra o 
Tempo Total, o Tempo de 
Todas as Voltas, a Melhor 
Volta e a Volta Média

ZERAR a Corrid selecionada

APAGAR TODAS as Corridas

Vælg RUN

N I K E T I M I N G
www.niket iming.com
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Os Alarmes acertados são LIGADOS ao SAIR

3 sec

LIGAR / DESLIGAR o alarme selecionado

TRIAX FURY



Português
VIDA ÚTIL DA BATERIA
Estima-se que a bateria de seu relógio Nike dure 5 anos 
dependendo da freqüência e do uso de alguns recursos.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
A substituição da bateria deve ser efetuada por um 
serviço autorizado Nike para que se mantenha a 
validade da garantia. Além da substituição da bateria, o 
serviço autorizado testará o movimento, o mecanismo, 
a resistência à água e as peças para garantir ainda 
mais a assistência de longo prazo de seu relógio.

AVISO!  Mantenha as baterias do relógio longe de 
crianças. Se forem ingeridas, contate um médico 
imediatamente.

AVISO!  As baterias contêm substâncias químicas. Elas 
devem ser descartadas corretamente de acordo com as 
regulamentações locais.

ATENÇÃO  Vapor quente pode danificar o relógio. Não 
usar em saunas, chuveiros quentes ou  banheiras.

ATENÇÃO  Podem ocorrer danos por infiltração de 
água se os botões forem pressionados durante o 
mergulho.

ATENÇÃO  As caixas do relógio e a pulseira de metal 
devem ser cuidadosamente lavadas em água doce 
após terem sido expostas a água salgada.

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL
Cristal Vidro Mineral
Pulseira Poliuretano
Caixa Policarbonato
Tampa Traseira Aço Inoxidável
Botões Policarbonato
Fivela Aço Inoxidável

CR1620 3V Li 50º C

–5º C

10 ATM
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