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Modo do cronômetro

 Início/Parada
 Reposição

B B B

Início Parada Reposição
(dois segundos)
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Modo do despertador

Ativa/desativa o despertador.

  B (dois segundos): Seleciona o modo de definição da hora do despertador.
B: Seleciona horas ou minutos.
C: Altera a definição selecionada.
B: Sai do modo de definição.
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Modo do calendário

  B: (dois segundos): Seleciona o modo de 
definição da data.
B: Seleciona o ano, mês ou dia.
C: Altera a definição selecionada.
B: Sai do modo de definição.

Modo de indicação das horas
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Seleção de um modo e operações

  Pressione C para mudar entre os modos.

Modo do cronômetro

Modo do despertadorModo da hora dual

Modo de indicação das 
horas

C

CC

Modo do calendário

CC
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3.  Use C para alterar a definição selecionada.

Tela Para fazer isto:

Reposicionar os segundos a 00

Alterar as horas ou minutos

Alternar entre os formatos de 12 (12H) e 24 (24H) horas

4.  Pressione B para sair da tela de definição.
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 Configuração da definição da hora digital

1.  No modo de indicação das horas, pressione B durante 
pelo menos dois segundos até que os dígitos dos 
segundos comecem a piscar. Essa é a tela de definição.

2.  Pressione B para mover a intermitência na sequência 
mostrada abaixo para selecionar as definições.

BBB B

Modo de indicação das horas

SegundosFormato de 12/24 horas

B (dois segundos)

HorasMinutos

Segundos
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Para um Guia de operação completo e uma 
lista de perguntas e respostas frequentes 
sobre este produto, visite o website abaixo.

https://world.casio.com/manual/wat/

P-1 

PORTUGUÊS

Congratulações pela sua escolha deste relógio CASIO.

Para garantir que este relógio lhe proporcione os anos de serviço para os quais foi 
concebido, leia atentamente e siga as instruções dadas neste manual, especialmente 
as informações contidas em “Precauções relativas à operação” e “Manutenção pelo 
usuário”.
Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras 
referências.

Importante!

  Este manual oferece um breve perfil do seu relógio.

MA2007-PA © 2020 CASIO COMPUTER CO., LTD.
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Hora dual:  Horas, minutos, segundos
Iluminação:  Luz de fundo EL (eletroluminescente)
Pilha:  Uma pilha de lítio (Tipo: CR2016)

Aproximadamente 7 anos com o tipo CR2016 (assumindo uma operação do 
alarme de 20 segundos por dia e uma operação de iluminação de 2 segundos 
por dia)

O uso frequente da iluminação descarrega a pilha.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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 Especificações

Precisão em temperatura normal:  ±15 segundos por mês
Calendário:  Mês, dia, dia da semana

Sistema do calendário:  Calendário totalmente automático programado do ano 
2000 ao ano 2099

Indicação digital das horas:  Horas, minutos, segundos, PM (P)
Formato das horas:  12 e 24 horas

Indicação analógica das horas:  Horas, minutos (o ponteiro se move a cada 
20 segundos)

Despertador:
Unidades de definição:  Horas, minutos
Gerador de bipes:  20 segundos

Cronômetro:
Unidade de medida:  1/100 de segundo (1 segundo após 1 hora)
Capacidade de medição:  23:59'59"
Modo de medição:  Tempo decorrido
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Ajuste da definição dos ponteiros analógicos

Siga as operações a seguir para definir os ponteiros analógicos de forma que 
correspondam à hora digital no modo de indicação das horas.

  A (em qualquer modo): Avança o ponteiro dos minutos 
em 20 segundos.
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Modo da hora dual

  B (dois segundos): Seleciona o modo de definição da hora dual.
B: Seleciona horas ou minutos.
C: Altera a definição selecionada.
B: Sai do modo de definição.

Luz

  L: Ilumina o mostrador.
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