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3. Enquanto os dígitos dos segundos estiverem selecionados (piscando), pressione
C para reposicionar os segundos a “00”. Se você pressionar C enquanto a
contagem dos segundos estiver entre 30 e 59, a contagem é reposiciona a “00” e
o valor dos minutos é aumentado em uma unidade. Se a contagem dos segundos
estiver entre 00 e 29, o valor dos minutos permanece inalterado.

4. Enquanto outros dígitos (além dos de segundos) estiverem selecionados (pis-
cando), pressione C para aumentar o valor dos dígitos. Enquanto o dia da
semana estiver selecionado, pressione C para avançar para o próximo dia.
Mantenha o botão C pressionado para obter uma mudança rápida.

5. Depois de ajustar a hora e a data, pressione o botão B para retornar para a
exibição inicial do modo de indicação das horas.

• Se você não operar nenhum botão durante alguns minutos enquanto uma sele-
ção estiver piscando, a seleção pára de piscar e o relógio volta para a exibição
inicial do modo de indicação das horas automaticamente.
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Modo de Ajuste da Hora

Maneira de ajustar a hora e a data

1. Utilize o botão B para selecionar o modo de
ajuste da hora.

• Os dígitos dos segundos começam a piscar
indicando que estão selecionados.

2. Pressione o botão A para mudar a seleção na
seguinte seqüência.

A

B C

Dia da
semana

Segundos MinutosHoras

MêsDia do
mês

Indicador PM Dia do mês

Minutos
Horas Segundos

Dia da semana
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(a) Medição do tempo decorrido
C C C C A

(b) Medição do tempo intermediário
C A A C A

(c) Medição do tempo intermediário e dos tempos dos 1.° e 2.° lugares
C A C A A

Início Parada Reinício Parada Reposição

Início ParadaTempo
intermediário

ReposiçãoLiberação do
tempo
intermediário

Início Tempo
intermediário

ReposiçãoLiberação do
tempo
intermediário
Registro do
tempo do
segundo
corredor.

Parada
Segundo
corredor termina.
Registro do
tempo do
primeiro
corredor.

Primeiro
corredor
termina.
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Modo do Cronômetro
O modo do cronômetro permite-lhe medir o tempo
decorrido, tempos intermediários, e os tempos dos
dois primeiros colocados. A faixa de operação do
cronômetro é de 59 minutos e 59,99 segundos.

A

B C

Minutos

Indicador de tempo
intermediário

Indicador de modo

Segundos
1/100 de segundo
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Para interromper o som do despertador
Pressione o botão A para interromper o som do despertador depois que ele
começar a soar.

Ativação e desativação do despertador diário e do sinal de marcação das
horas
Pressione o botão C no modo do despertador para mudar o estado do despertador
diário e do sinal de marcação das horas na seguinte seqüência.

[Indicador de Ativação do Despertador/Indicador de Ativação do Sinal de Marcação das Horas]

Somente sinal de
marcação das 
horas ativado

Somente 
despertador
ativado

Ambos
desativados

Ambos
ativados

Teste do som do despertador
Mantenha o botão C pressionado no modo do despertador para ouvir o som do
despertador.P-10

Horas Minutos

Modo do despertador
(nenhum dígito pisca)

• Uma vez que você chega no mostrador do modo do despertador, você deve
manter o botão A pressionado novamente para exibir as horas selecionadas
(piscando).

3. Pressione C para aumentar o valor dos dígitos selecionados. Mantenha o botão
C pressionado para mudar o valor em alta velocidade.

• O formato da hora (12 e 24 horas) para o despertador é igual ao formato
selecionado para a indicação normal das horas.

• Ao ajustar a hora para o despertador usando o formato de 12 horas, tome
cuidado para ajustar a hora corretamente como manhã ou tarde (PM).

4. Depois de ajustar a hora para o despertador, pressione A para retornar para a
exibição inicial do modo do despertador. Neste momento, o despertador diário é
ativado automaticamente.
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Modo do Despertador
Quando o despertador diário está ativado, ele soa
durante 20 segundos na hora predeterminada to-
dos os dias.
Quando o sinal de marcação das horas está ativa-
do, o relógio emite um bipe na marcação de cada
hora.

C

A

B

Horas Minutos

Indicador de ativação do sinal
de marcação das horas

Indicador de modo

Indicador de ativação
do despertador

Ajuste da hora para o despertador

1. Mantenha o botão A pressionado no modo do
despertador até que os dígitos das horas co-
mecem a piscar no mostrador. Os dígitos das
horas piscam para indicar que estão seleciona-
dos.

2. Pressione A para mudar a seleção na seguin-
te seqüência.
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Modo de Indicação das Horas
• No modo de indicação das horas, pressione o

botão C para comutar entre os formatos de 12
e 24 horas.

• O dia da semana é exibido como segue:
SU: Domingo MO: Segunda-feira
TU: Terça-feira WE: Quarta-feira
TH: Quinta-feira FR: Sexta-feira
SA: Sábado

A

B C

Horas

Minutos
Segundos

Dia do mês

Dia da semana
Indicador PM
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• Mantenha o botão A pressionado em qualquer modo para iluminar o mostrador.
• A luz de fundo deste relógio emprega uma luz eletroluminescente (EL), que

perde sua luminosidade depois de um longo período de uso.
• O uso freqüente da luz de fundo encurta a vida útil da pilha.

Modo do Cronômetro Modo de Ajuste da Hora

▲▲
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Guia Geral
• Pressione B para selecionar os modos. A explicação de cada modo é dada em

detalhes nas páginas seguintes.
• Depois de realizar uma operação em qualquer modo, pressione B para voltar ao

modo de indicação das horas.

Modo de Indicação das Horas Modo do Despertador

▲A

B C

▲
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Especificações
Precisão em temperatura normal: ±30 segundos por mês
Modo de Indicação das Horas: Horas, minutos, segundos, am/pm, dia do mês e dia da

semana
Sistema de indicação das horas: Comutável entre os formatos de 12 e 24

horas
Sistema do calendário: Calendário automático programado com 28 dias para

fevereiro
Modo do Despertador: Despertador diário, sinal de marcação das horas
Modo do Cronômetro

Unidade de medida: 1/100 de segundo
Capacidade de medição: 59 minutos e 59,99 segundos
Modos de medição: Tempo decorrido, tempo intermediário e tempos dos dois

primeiros colocados
Outros: Luz de fundo (luz eletroluminescente)
Pilha: Uma pilha de lítio

(Módulo 1275/1572) Tipo: CR2016/(Módulo 1434) Tipo: CR1216
Vida útil da pilha: (Módulo 1275/1572) Aprox. 7 anos/(Módulo 1434) Aprox. 2 anos

• Assumindo uma operação de 1 segundo da luz por dia e uma
operação de 20 segundos do despertador por dia.


