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Operação do cronômetro
Um sinal confirma a operação de início/parada. O som
soa em intervalos de 10 minutos.
(Faixa de operação) A exibição do cronômetro é limitada
a 23 horas, 59 minutos e 59,99 segundos.
Daí em diante, ele pode ser reposicionado e reiniciado.
Você pode exibir os dígitos das horas pressionando o
botão .

Segundos  
1/100 de segundo  Minutos  Horas  

Indicador de volta  

Solte       .

Pressione       .

Módulo N° 437/3208

Módulo N° 438
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Definição da hora dual
1) Pressione B para definir uma nova hora no modo da hora dual.
2) Pressione  para definir PM ou AM.*
3) Você pode introduzir um número na posição intermitente pressionando a tecla

numérica aplicável. O dígito intermitente pode ser mudado na seguinte ordem:

HORAS
(unidade)

HORAS
(dezena)

MINUTOS
(dezena)

MINUTOS
(unidade)

4) Pressione B para concluir a definição.
* Quando o relógio está no sistema de 24 horas, a hora dual é exibida em tal sistema.
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[Definição da hora do despertador]
1) Pressione B para definir uma nova hora para o despertador.
2) Pressione  para definir PM ou AM.*
3) Você pode introduzir um número na posição intermitente pressionando a tecla

numérica aplicável. O dígito intermitente pode ser mudado na seguinte ordem:

HORAS
(unidade)

HORAS
(dezena)

MINUTOS
(dezena)

MINUTOS
(unidade)

4) Pressione B para concluir a definição.
* Quando o relógio está no sistema de 24 horas, a hora do despertador é exibida em

tal sistema.
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Definição da hora do despertador diário
Cada vez que o botão  é pressionado no modo do despertador, o indicador de
ativação do despertador ( ) aparece ou desaparece. Quando o indicador de
ativação do despertador está exibido, o alarme soa durante 20 segundos na hora
predefinida todos os dias, até que o despertador seja desativado. Pressione qualquer
botão para interromper o som do alarme.
(Definição do sinal de marcação das horas) Cada vez que o botão  é
pressionado no modo do despertador, o indicador de ativação do sinal de marcação
das horas ( ) aparece ou desaparece. Quando o indicador de marcação das horas
está exibido, o relógio soa na passagem de cada hora.
(Demonstração do som) Mantenha os botões  e  pressionados ao mesmo
tempo para ouvir o som do relógio.
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EXEMPLO OPERAÇÃO LEITURA
Cálculo 
básico:
(12 – 0,5) × 3 ÷ 7
= 4,9285714 ...

Cálculo com 
constante:
3 + 4 = 7
(4 é uma 
constante)  

Cálculo de 
potência:

8 + 4 = 12

12             5 
      3      7 

4            3

8

4            3

8 – 4 = 4 8

3 – 4 = –1

EXEMPLO OPERAÇÃO LEITURA

4            3

3 ÷ 4 = 0,75

8 × 4 = 32 8

3 × 4 = 12
(4 é uma 
constante)

4            3

8

3

8 ÷ 4 = 2

32

333

Para poupar a energia da pilha, pressione o botão B no modo da calculadora para
silenciar o som. Para restaurar o som, pressione o botão B de novo.
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Operação da calculadora

Módulo N° 437/3208

Módulo N° 438

Aparece quando um número é 
definido como uma constante.  

Sinal de comando de função.  

Apaga a entrada para 
correção.
Cancela o estouro ou 
verificação de erro. O estouro 
é indicado pelo sinal “E”, 
interrompendo o cálculo. O 
estouro ocorre quando a 
parte inteira de um resultado, 
seja intermediário ou final, 
excede de 8 dígitos (7 dígitos 
para números negativos).   

Execute os quatro cálculos 
básicos. Um comando de função 
incorreto pode ser corrigido com 
a pressão do botão correto.  

É possível introduzir 8 dígitos (7 dígitos 
para números negativos).  

Introduz números. Para casas 
decimais, use a tecla         na 
sua seqüência lógica.  

Obtém o resultado.  
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(Reversão à indicação normal das horas) O relógio reverte à indicação normal das
horas após a operação em qualquer modo.
(Função de retorno automático) O relógio sairá do modo da calculadora ou do
despertador e voltará automaticamente à indicação normal das horas se você não
realizar nenhuma operação dentro de cinco ou seis minutos.

Modo da 
calculadora

Modo do 
despertador diário

Modo da 
hora dual

Modo do 
cronômetro

AM  Minutos  
Indicador de modo  

Horas  

Indicador de 
ativação do 
sinal de marcação 
das horas  

Minutos  
Segundos  

Horas  

Indicador de modo  

Indicador de 
ativação do 
despertador 

PM  

Segundos  
1/100 de segundo  

Minutos  

Indicador 
de modo  
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Leitura do mostrador

Indicação normal das horas

Pressione
    .

Solte
       . Pressione        .

Solte        .

Pressione        .

Módulo N° 438
Módulo N° 437/3208

Hora

Mês  
Dia da semana  PM  

Ano  

Dia  Horas  

Segundos  

Dia da 
semana  

Minutos  

Calendário

SU: Domingo MO: Segunda-feira  
TU: Terça-feira WE: Quarta-feira  
TH: Quinta-feira FR: Sexta-feira  
SA: Sábado  
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NOTA: NÃO HÁ NENHUMA POSSIBILIDADE de que os componentes do produto
possam ser danificados ou funcionar defeituosamente em virtude de uma
operação incorreta dos botões. Se aparecer alguma informação confusa no
mostrador, isso significa que a seqüência de entrada foi incorreta. Leia o
manual e tente novamente.
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• Modo do cronômetro
Unidade de medida: 1/100 de segundo
Capacidade de medição: 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos
Modos de cronometragem: Tempo decorrido, tempo de volta, tempos dos dois

primeiros colocados
• Modo da hora dual
• Modo do despertador diário
• Sinal de marcação das horas

Pilha:
• (Módulo N° 437/3208)

Uma pilha de lítio [Tipo: CR2016]
Aprox. 5 anos de funcionamento com o tipo CR2016
(Inclui o funcionamento do alarme de 20 segundos e cálculos durante 1 hora por
dia)

• (Módulo N° 438)
Uma pilha de lítio [Tipo: CR1616]
Aprox. 3 anos de funcionamento com o tipo CR1616
(Inclui o funcionamento do alarme de 20 segundos e cálculos durante 1 hora por
dia)
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Especificações

Precisão em temperatura normal: ±15 segundos por mês
Capacidade de exibição:

• Indicação normal das horas
Horas, minutos, segundos, AM/PM, ano, mês, dia e dia da semana no seu
mostrador duplo
Formato das horas: 12 e 24 horas
Sistema do calendário:

• (Módulo N° 437/438) Calendário automático programado até o ano 2079
• (Módulo N° 3208) Calendário automático programado do ano 2000 ao

ano 2099
• Modo da calculadora

8 dígitos (7 dígitos para números negativos)
Recursos: Quatro cálculos básicos, operações em cadeia e mistas, constantes

para + / – / × / ÷, cálculo de potência
Ponto decimal: Ponto flutuante total com estouro negativo
Verificação de estouro: Indicado pelo sinal “E”, bloqueando o modo da

calculadora
P-12

5) Pressione B para concluir a definição.
* Durante a definição da hora e do calendário, você pode mudar a exibição entre os

formatos de 12 e 24 horas pressionando .
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Definição da hora e do calendário
1) Para definir a hora e o calendário, pressione B no modo de indicação normal das

horas.
2) Pressione a tecla  num sinal de hora certa para corrigir os segundos.
3) Pressione C para mover a intermitência na seqüência mostrada abaixo para

selecionar outras definições.

AM/PMSEGUNDOS

MÊS ANODIA

HORAS
(unidade)

HORAS
(dezena)

MINUTOS
(dezena)

MINUTOS
(unidade)

• Você pode introduzir AM ou PM pressionando o botão .*
4) Você pode introduzir um número na posição intermitente pressionando a tecla

numérica aplicável.
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(a) Tempo decorrido

Início Parada Reinício Parada Reposição

(b) Tempo de volta

(c) Tempos dos dois primeiros colocados

(Tempo perdido)

Início Volta Liberação de 
volta

Parada Reposição

Início
Primeiro corredor 
termina.

Volta
Segundo corredor 
termina.
Registre o tempo 
do primeiro 
corredor.

Parada

Registre o tempo 
do segundo 
corredor.

Liberação de 
volta

Reposição


