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Português

Felicitações pela sua escolha do relógio CASIO.

Aplicações
Este relógio possui sensores que medem tanto a direção como a temperatura.
Os resultados das medições são indicados pelo monitor e ponteiros do relógio. Estas características
tornam este relógio útil em atividades de caminhada, alpinismo ou quando se envolver em outras
atividades ao ar livre.

Importante!
• As funções de medição que este relógio possui não são concebidas para a medição
 necessárias na precisão industrial ou profissional. Os valores demonstrados por este relógio
 devem ser considerados apenas como representações razoáveis.

• Quando praticamos escalada de montanha ou outras atividades onde nos perdermos pode criar
um situação de perigo de vida, utilize sempre uma bússola adicional para confirmar a direção.

• Note que CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por qualquer
 dano ou perda sofrida decorrentes do uso deste produto ou o seu mau funcionamento.
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Importante!

• O modo altímetro do relógio calcula e exibe a altitude relativa baseado nas leituras de pressão 
 barométrica produzidas pelo seu sensor de pressão. Isto significa que as leituras retiradas em 
 momentos diferentes no mesmo local podem produzir valores de altitudes diferentes devido às 
 mudanças na pressão barométrica. Também é de notar que o valor exibido no relógio pode ser 
 diferente da atual elevação ou nível de elevação do mar indicado para a área no qual está localizado. 

• Aquando do uso do altímetro deste relógio para montanhismo ou outras atividades, é altamente 
 recomendado que veja o mapa, indicações relativas à altitude local.

• Sempre que usar a bússola digital deste relógio para caminhadas, alpinismo, ou outras atividades,
 certifique-se sempre que leva outra bússola para obter leituras firmes. Se as leituras produzidas pelo
 compasso digital deste relógio são diferentes das da outra bússola, execute a calibragem bidirecional
 do compasso digital para garantir leituras mais precisas.

• Leituras de direção e a calibragem da bússola digital não será possível se o relógio está nas
 proximidades de um íman permanente (acessório magnético, etc.), objetos de metal, cabos de
 alta tensão, cabos aéreos, ou eletrodomésticos (TV, computador, telemóvel, etc...).
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Sobre este manual

• Dependendo do modelo do seu relógio, o texto de exibição aparece
 tanto delineado a escuro sobre um fundo claro, ou delineado claro 
 sobre um fundo escuro. Todas as ilustrações mostradas neste manual 
 são exibidas usando imagens escuras e claras no fundo.

• Operações relativas aos botões estão indicadas com as letras
 mostradas na ilustração.

• Note que as ilustrações do produto neste manual destinam-se apenas
 como referência, e assim o produto real pode ser um pouco diferente
 do representado pela ilustração.
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Detalhes a verificar antes de usar o relógio

1. Verifique a cidade local e a configuração de Horário de Verão (DST).

Utilize o procedimento em "Para configurar as definições Cidade Local" (página E-14) de forma a ajustar
as definições do seu Horário de Verão e da cidade local.

Importante!
• Os valores exatos mundiais de cada horário está conforme a cidade local, as configurações de data
 e hora do modo horário. Inspecione se colocou estas definições corretamente.

2. Defina o tempo atual.

Consulte "Configurar as definições de hora e data" (página E-16).

O relógio está agora pronto para uso.
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Guia de modo de referência

O relógio tem 10 "modos". O modo que deve selecionar depende do que quer fazer.

• Ver a data atual na sua cidade local
• Configurar as definições da cidade atual e Horário de Verão
• Configurar as definições de hora e data

Modo Horário                               E-13

Determinar o atual rolamento ou direção desde a sua posição atual até
ao destino
• Ver a pressão barométrica ou a temperatura na atual localização
• Ver um gráfico das leituras das pressões barométricas
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• Ver a altitude na atual localização
• Determinar o diferencial de altitude entre dois locais 
(ponto de referência e a localização atual)
• Gravar uma leitura de uma altitude com os dados do tempo e data

Ver o tempo para o amanhecer e o anoitecer numa data específica

85-E

86-E

07-E
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Selecionar um modo
• A ilustração mostra quais teclas que precisa de pressionar para navegar entre os modos.
• Para voltar ao modo Horário vindo de qualquer outro modo, mantenha premido D durante cerca
 de dois segundos.

Modo Alarme

Modo Cronómetro

Hora Mundial

Modo Horário

Modo Amanhecer/
Anoitecer

Contagem
Regressiva

Modo Recuperação 
de dados
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• Pode usar os botões A, B e C para entrar no modo de sensor diretamente do modo horário ou de outro 
 modo sensor. Para entrar num modo sensor a partir do modo Amanhecer/Anoitecer, Recuperação de 
 Dados, Alarme, Cronómetro, Temporizador ou Hora Mundial, entre primeiro no Modo horário e depois 
 pressione o botão aplicável.

Modo Altímetro
Modo Termómetro/
BarómetroModo Bússola digital

Sensor ModesModo sensor
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Funções Gerais (Todos os modos)
As funções e operações descritas nesta secção pode ser usada em todos os modos.
Acesso direto ao Modo Horário
• Para entrar no modo Horário vindo de qualquer outro modo, mantenha pressionado D durante cerca
 de dois segundos.

Características do Retorno Automático
• O relógio voltará automaticamente ao modo horário se não realizar nenhuma operação durante um
 determinado período de tempo em cada modo.

Amanhecer/Anoitecer, Recuperação de dados, 
Alarme Bússola digital

12 horas máximo

Ecrã de definições (definições digitais iluminado)

• Se deixar um ecrã com os dígitos iluminados no visor durante 2 ou 3 minutos sem executar nenhuma
 operação, o relógio saí do ecrã de definições automaticamente.

Ecrã Inicial
Quando entra no modo Recuperação de dados, Alarme, Hora Mundial ou Bússola digital, os dados 
que estava a ver quando saiu da última vez aparecem em primeiro lugar.
Procurar
O botão A e C são usados no ecrã das definições para procurar pela informação no visor. Em maior parte 
dos casos, pressionar estes botões durante a operação de procura passam em revista a informação a alta 
velocidade.
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Modo Horário

Uso do modo horário (TIME) para ver o tempo e data atual.
• Cada vez que pressiona E no modo horário irá mudar o conteúdo o ecrã como é exibido na imagem.

Ecrã Gráfico

Gráfico da pressão barométrica
Dia da semana

SegundosHora : 
Minutos

dia

Indicador
PM

Mês.dia
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Configurar as definições da Cidade Local

Há duas configurações para as cidades locais: tanto, selecionando a cidade local, como selecionando o
Tempo Padrão ou Horário de Verão.

Para configurar as definições da cidade local
1. No modo horário, pressione E durante 2 segundos. Primeiro, SET 
    Hold irá iluminar-se no visor, e CITY irá ser exibido na parte superior 
    do visor. Depois disso, o atual código da cidade selecionado e o nome 
    da cidade irá rodar pelo visor. Deixe E premido até a procura começar.
• O relógio sairá automaticamente do modo de definições se não 
 executar nenhuma operação durante 2 ou 3 minutos.
• Para detalhes sobre os códigos das cidades, veja a “Tabela dos
 códigos de cidades” na parte anterior do manual.

2. Use A (Este) e C (Oeste) para navegar pelos códigos das cidades 
    disponíveis.

• Para detalhes sobre os códigos das cidades, veja a “tabela dos 
 códigos de cidades” na parte anterior do manual.

3. Pressione D para exibir o ecrã de definições do Horário de Verão.

4. Pressione A para alternar entre o Horário Padrão (OFF) e o Horário de
Verão (ON).

• Note que não pode alternar entre o Horário de Verão e o Horário 
 Padrão enquanto o TUC está selecionado como cidade local.

Indicador
PM

Hora :
Minutos 

Indicador DST

Segundos
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5. Depois das definições estarem como pretende, pressione E para sair do ecrã das definições.
• O indicador do Horário Verão (DST) estará ligado enquanto este estiver ligado.

Nota
• Depois de especificar um código de cidade, o relógio vai usar TUC* de modo a compensar no
 modo da Hora Mundial para calcular o tempo atual para outros fusos horários com base no tempo
 atual na sua cidade local.
* Tempo Universal Coordenado, o horário científico padrão mundial. O ponto de referência do TUC
  é Greenwich, Inglaterra.
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Para realizar: Entrar neste modo: Ver:

Modo AlarmeDefine um tempo de alarme
Use o temporizador de contagem regressiva Modo Temporizador

Usar o cronómetro para medir o tempo decorrido Modo Cronómetro

Rever registos criados no modo do Altímetro Modo Recuperação de Dados

Modo Amanhecer/Anoitecer   E-64

Modo Altímetro   E-40

  E-72

Modo Termómetro/Barómetro

Modo Bússola Digital   E-19

Veja o tempo atual em 1 das 48 cidades (31 fusos horários) no globo Modo Hora Mundial   E-76

Ecrã do Dia da Semana
   e da Data

Ecrã do Mês/Dia Pressão Barométrica

Código 
cidade

Nome do modo Aprox. o tempo decorrido

Altímetro                   1 hora mínimo

Barómetro/Termómetro                 1 hora

3 minutos

3 minutos
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Configurar as definições atuais de tempo e data

Pode usar o procedimento abaixo para ajustar as configurações de hora e data do Modo horário se 
estiverem desligadas.

Para mudar as definições do tempo e data atuais
1. No modo horário, pressione E durante 2 segundos. Primeiro, SET 
Hold irá iluminar-se no visor, e CITY será exibido na parte superior do 
ecrã. Depois disso, a cidade atualmente selecionada e o nome da cidade 
irá rodar pelo visor. Deixe premido o botão E até a procura começar. 

Indicador
  PM

Código da Cidade

Hora :
Minutos
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2. Pressione D para mover o ícone iluminado na sequência demonstrada em baixo para alterar as definições.

Código da 
  Cidade DST

Unidades exibidas de altitude 
no Termómetro / Barómetro

Duração da
iluminação

Tom do botão 
Operacional

Dia

Formato 
12/24 horas Segundos              Hora                Minutos                Ano

• Os passos seguintes explicam como alterar as definições do modo horário apenas.
3. Quando as definições do modo horário que pretende alterar estão a piscar, use A e/ou C para mudar
    da seguinte forma.

Alterne entre o horário de Verão (ON) e horário Padrão
(OFF) Pressione A.

Alterne o formato do modo horário entre as 12-horas 
(12H) e 24-horas (24H) Pressione A.

Recomeçe os segundos para 00
(Se a contagem atual dos segundos está entre 30 e 
59, um é adicionado à contagem dos segundos).

Pressione A.

Mude as horas ou minutos

Use A (+) e C (-).
Mude o ano, mês, ou dia

4. Depois das definições estarem como pretende, pressionar E para sair do ecrã das definições. 
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Nota
• Para obter informações sobre a seleção da cidade local e configurar as definições do Horário
 de Verão (DST), consulte “Configurar Definições de Cidade Local” (página E-14).

•  Enquanto o formato 12 horas é selecionado para o modo horário, o indicador P (PM) irá 
 aparecer para tempos desde o meio-dia até 11:59 p.m. Nenhum indicador aparece em 
 tempos da meia-noite até as 11:59 a.m. Com o formato 24 horas, o tempo é representado por 
 0:00 até 23:59, sem qualquer indicador P (PM)

•  O calendário do relógio embutido automaticamente faz concessões para diferentes meses e anos
 bissextos. Depois de definir a data, não deve haver nenhuma razão para mudar, exceto após a 
 substituição da bateria do relógio.

• O dia da semana muda automaticamente, a data e/ou alterações ano. Certifique-se de que a
 sua data e ano estão corretamente definidas.

• Consulte as páginas mostradas abaixo para mais informações sobre as definições no modo
 Horário. 
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Como realizar leituras de direção

Pode usar o modo da bússola digital para determinar a direção do norte, e para confirmar o seu rolamento
num destino.
• Para informação acerca do que pode fazer para melhorar a precisão das leituras da bússola digital, veja
 “Calibragem do sensor de rolamento” (página E-22) e “Precauções de Bússola Digital” (página E-27).

Para tomar uma leitura da direção
1. Certifique-se que o relógio está no modo horário ou qualquer outro dos modos sensoriais.

• Os modos sensoriais são: Modo Bússola Digital, Modo Barómetro/Termómetro, e o modo
Altímetro.

2. Coloque o relógio numa superfície plana. Se está a vestir o relógio, certifique-se que o seu pulso está
    horizontal (em relação ao horizonte).

3. Aponte para a posição das 12 horas no relógio na direção que pretende na sua leitura.

4. Pressione C para começar 
• COMP irá aparecer na parte superior do visor para indicar que uma operação da bússola digital 
 está em curso.
• Depois de um segundo de pressionar C, os ponteiros (três segmentos gráficos para o norte, 

um segmento gráfico para sul, este ou oeste) irá aparecer no visor para indicar o norte, sul, 
este e oeste. A direção irá também ser indicada por indicadores de direção literais e por um 
ângulo direcional.
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315°
0°N: Norte 

E: Este 
W: Oeste
S: Sul

Atendendo ao Objetivo 
Noroeste

Ângulo do Rolamento
 para o Objetivo

Norte

Nota
• Se os quatro ponteiros (norte, sul, este, oeste) e a direção que indicar as letras não aparecer

no visor quando pressionar C, pode significar que o relógio está a exibir a informação relativa 
à memória de rolamento. Se isto acontecer, pressione E para apagar os conteúdos atuais da 
memória de rolamento. Para mais informações, veja “Usar a memória de rolamento” 
(página E-25).

• Para voltar ao modo horário, pressione D.
Pressionar D irá fazê-lo voltar ao modo horário mesmo que esteja uma operação de leitura em
execução.
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Importante!
• Se o conteúdo do visor digital começar a piscar depois de executar uma operação de leitura, isso 

significa que um magnetismo anormal foi detetado. Afaste-se de qualquer fonte potencial de forte 
magnetismo e tente fazer uma leitura novamente. Se o problema ocorrer quando tentar novamente, 
mantenha-se afastado da fonte de forte magnetismo, realize a calibração bidirecional e, em seguida, 
tente fazer uma leitura novamente. Para obter mais informações, consulte "Para realizar calibragem 
bidirecional" (página E-23) e "Localização" (página E-27).

Leituras da Bússola Digital
• Quando pressiona C para começar a operação de leitura da bússola digital, COMP aparecerá no visor
 para indicar que uma operação da bússola digital está em progresso.
• Depois da primeira leitura obtida, o relógio irá continuar a retirar leituras automáticas da bússola digital
 a cada segundo até 60 segundos. Depois disso, a operação de leitura cessará.
• O indicador de direção e o valor angular mostrará - - - para indicar que as leituras da bússola digital 
 estão completas.
• O interruptor da luz automática é desativado durante 60 segundos enquanto as leituras da bússola 
 digital são retiradas.
• A margem de erro para o valor angular e o indicador direccional é ± 11 graus enquanto o relógio é 
 horizontal (em relação ao horizonte). Se a direção indicada é noroeste (NW) e 315 graus, por exemplo, 
 a direção atual pode ser tudo entre 304 e 326 graus.
• Note que tomar uma leitura de direção enquanto o relógio não está horizontal (em relação ao horizonte)
 pode resultar num erro de leituras na direção.
• Pode calibrar o sensor de rolamento se suspeitar que a direção do rolamento está incorreta.
• Qualquer operação atual de leitura de direção é parada temporariamente enquanto o relógio está a 
 executar uma operação de alerta (alarme diário, sinal horário, alarme de cronometragem) ou enquanto 
 a iluminação é ligada (pressionando L). A direção da operação de leitura retoma a sua restante 
 duração depois da operação que causou a sua paragem acabe.
• Veja “precauções da Bússola Digital” (página E-27) para informações importantes sobre leituras de direção.
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Calibrar o Sensor de Rolamento
Deve calibrar o sensor de rolamento sempre que sentir que as leituras de direção produzidas pelo relógio
estão desligadas. Pode usar qualquer um dos dois métodos de calibração de sensores de rolamento
diferentes: calibração bidirecional ou correção de declinação magnética.

• Calibração Bidirecional
Calibração bidirecional regula o sensor de rolamento em relação ao norte magnético. Use a calibração
bidirecional quando quer fazer leituras dentro de uma área exposta à força magnética. Este tipo de
calibração deve ser usado se o relógio ficar magnetizado por qualquer motivo.
Importante!
• Para garantir leituras direcionais corretas pela bússola digital, certifique-se de que executa a calibração
 bidirecional antes de usá-lo. A bússola digital pode produzir leituras de direção incorreta se não realizar
 a calibração bidirecional.
• Correção da Declinação Magnética
Com correção de declinação magnética, irá selecionar um ângulo de direção de declinação e entrada
de um ângulo de declinação magnética (diferença entre o norte magnético e o verdadeiro norte), 
permite que o relógio indique o verdadeiro norte. Poderá executar esse procedimento quando o ângulo
de declinação magnética é indicado no mapa que está a utilizar. Note que pode introduzir o ângulo de 
declinação em unidades inteiras apenas, portanto pode precisar de arredondar o valor especifico no
mapa. Se o seu mapa indicar um ângulo de declinação de 7.4º, deve introduzir 7º. No caso de ser 7.6º 
deve introduzir 8º, para 7.5º pode introduzir 7º ou 8º. 
Precauções sobre calibragem bidirecional
• Pode usar qualquer das duas direções opostas para a calibração bidirecional. Deve, no entanto,
 certificar-se de que eles estão 180 graus opostos entre si. Lembre-se que se realizar o procedimento
 de forma incorreta, receberá leituras erradas dos sensores de rolamento.
• Não mova o relógio enquanto a calibração de um ou noutro sentido esteja em andamento.
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• Deverá executar a calibração bidirecional num ambiente igual àquele em que pretende fazer as
 leituras de direção. Se pretende fazer leituras de direção num campo aberto, por exemplo, calibre
 para um campo aberto.

Para realizar calibração bidirecional
1. No modo bússola digital, pressione E durante cerca de 2 segundos. 
    Primeiro, SET Hold irá iluminar-se no visor. Depois disso, 
    CALIBRATION irá aparecer na parte superior do visor. Fique a 
    premir E até CALIBRATION começar a rodar.

• Neste momento, o ponteiro norte ilumina-se na posição das 
 12 horas e o visor exibirá -1- indicando que o relógio está pronto 
 para a calibragem na primeira direção.

2. Coloque o relógio ao nível da superfície com a face virada para 
    qualquer direção que pretenda, e pressione C para calibrar na primeira 
    direção

•  - - - é exibido no visor enquanto a calibragem está a ser executada.
 Quando a calibragem é bem sucedida, Turn 180° irá aparecer no 
 visor e três segmentos gráficos (         ) iluminar-se-ão na posição 
 das 6 horas. Depois de 1 segundo, CALIBRATION -2- irá rodar 
 pela parte superior do visor. 

• Se ERR-1 aparece no visor, pressione C outra vez para 
recomeçar a direção da operação de leitura.

3. Rode o relógio 180 graus.
4. Pressione C novamente para calibrar a segunda direção.

• - - - É exibido no visor enquanto a calibragem para a primeira 
 direção é bem-sucedida OK aparece no visor e depois o relógio 
 muda para o ecrã do modo Bússola digital.
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Para realizar a correção da declinação magnética
1. No modo da bússola digital, prima E durante dois segundos. 
    Primeiro, SET Hold irá iluminar-se no ecrã. Depois disso, 
    CALIBRATION irá listar na parte superior do visor. Mantenha o botão 
    E premido até que CALIBRATION inicie a listagem.

2. Pressione D.
• DEC 0° irá aparecer no visor e depois a atual definição da declinação

magnética iluminar-se-á no ecrã.

3. Use A (Este) e C (Oeste) para mudar as definições.
• O seguinte explica as definições do ângulo direcional da declinação 

magnética.
OFF: Nenhuma correção da declinação magnética executada. O

ângulo de declinação magnética com esta definição é 0°.
E: Quando o norte magnético está para Este (declinação a este)
W: Quando o norte magnético está para Oeste (declinação a oeste)

• Pode selecionar um valor dentro dos valores entre W 90 ° e E 90°
 com estas definições. 
• Pode desligar (OFF) a correção da declinação magnética premindo 
 A e C ao mesmo tempo.
• A ilustração, por exemplo, mostra o valor que deve introduzir e 
 as definições de direção que deve selecionar quando o mapa 
 mostra a declinação magnética de 1° Oeste. 

4. Quando as definições se encontram da forma que pretende, prima E
    para sair do ecrã de definições.

Valor da direção angular 
da declinação magnética

Valor angular da
declinação magnética
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Usar a memória de rolamento
A memória de rolamento permite que armazene temporariamente 
e exiba uma leitura de direção para que possa usá-la como uma
referência à medida que adquire leituras da bússola digital subsequentes. 
O ecrã da memória de rolamento exibe o ângulo de direção para a leitura 
armazenada, juntamente com um ponteiro que indica a leitura armazenada.
Quando adquire as leituras da bússola digital enquanto o ecrã de memória 
de rolamento é exibido, o ângulo de direção da leitura da bússola digital 
atual (lida a partir da posição das 12 horas do relógio) e a leitura da 
direção da memória de rolamento armazenadas serão exibidas.

Para armazenar a leitura do ângulo direcional na memória de rolamento
1. Pressione C para iniciar uma operação de leitura da bússola digital 
    (pg. E-19). 

• Isto irá levar a uma leitura inicial e depois adquirir leituras a cada 
 segundo durante 60 segundos.
• Se a direção do valor angular da memória de rolamento estiver
 exibido, isto signfica que já existe uma leitura armazenada na 
 memória de rolamento. Se isto acontecer, pressione E para limpar
 as leituras da memória de rolamento e sair do ecrã da memória 
 de rolamento antes de executar o passo acima.

2. Durante os 60 segundos que as leituras da bússola digital estão a ser adquiridas, prima E para 
    armazenar as atuais leituras da memória de rolamento.

• O ângulo de direção da memória de rolamento iluminar-se-á durante 1 segundo dado que está 
 armazenado na memória de rolamento. Depois disso, o ecrã da memória de rolamento (o que 
 exibe a direção angular e o ponteiro da memória de rolamento) irá aparecer, e uma nova operação 
 de leitura direcional de 60 segundos começará.

Posição das 12 horas

Ponteiro norte

Direção angular 
da atual leitura

Ecrã da memória
de rolamento

Valor angular 
da direção da 
memória de 
rolamento

Ponteiro do rolamento
na memória de  rolamento
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• Pode pressionar C a qualquer momento enquanto a tela da memória de rolamento é exibida, para 
 iniciar uma nova operação de leitura de direção de 60 segundos. Ao fazê-lo, será exibido o ângulo 
 de direção para a posição das 12 horas do relógio na direção a que está apontada. O ângulo de 
 direção da leitura atual desaparecerá do visor após a operação de leitura de direção de 
 60 segundos estar completa.
• Durante os primeiros 60 segundos depois de exibir o ecrã da memória de rolamento ou durante uma 
 operação de leitura de direção de 60 segundos que acionou ao pressionar C enquanto o visor com a
 memória de rolamento está no mostrador, a direção armazenada na memória é indicada por um 
 ponteiro de memória de rolamento.
• Pressionando E enquanto a tela de Memória de Rolamento é exibida, limpará a leitura atualmente na 
 Memória de Rolamento e iniciará uma nova operação de leitura de direção de 60 segundos.

Definir um mapa e encontrar a sua localização actual
Ter uma ideia da sua localização atual é importante quando pratica escalada de montanha ou caminhadas. 
Para fazer isso, precisa "definir o mapa", o que significa alinhar o mapa para que as direções indicadas 
sobre ele estejam alinhados com as direções reais da sua localização. Basicamente, o que faz é alinhar 
o norte no mapa com o norte indicado pelo relógio.

• Observe que as habilidades e a experiência de leitura de mapas são necessárias para determinar 
 a sua localização e o destino num mapa.
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Precauções da bússola digital e o norte magnético e verdadeiro norte

A direcção norte pode ser expressa quer como norte magnético ou o norte
verdadeiro, que são diferentes umas das outras. Além disso, é importante
ter em mente que o norte magnético se move ao longo do tempo.

• O norte magnético é o norte indicado pela agulha de uma bússola.
• O norte verdadeiro é a localização do Pólo Norte no eixo da Terra, é o
 norte que é normalmente indicado em mapas.
• A diferença entre o norte magnético e o norte verdadeiro é chamado de
 “declinação”. Quanto mais perto você chegar ao Pólo Norte, maior o ângulo
 de declinação.

Localização
• Tomar uma leitura da direção quando você estiver perto de uma fonte de forte magnetismo pode 
 causar grandes erros nas leituras. Devido a isso, deve evitar realizar leituras de direção enquanto se 
 encontra nos arredores dos seguintes tipos de objetos: ímanes permanentes (colares magnéticos, etc.), 
 elevadas concentrações de metais (portas de metal, armários, etc.), cabos de alta tensão, cabos aéreos,
 eletrodomésticos (televisores, computadores pessoais, máquinas de lavar, congeladores, etc.)

• Leituras precisas são também impossíveis domesticamente, especialmente dentro de estruturas de 
 betão armado. Isto é porque a estrutura metálica de tais estruturas capta magnetismo dos aparelhos, etc.
• Leituras de direção precisas são impossíveis enquanto viaja num comboio, barco, avião, etc.

Norte Verdadeiro

Terra

Norte Magnético
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Armazenamento
• A precisão do sensor de rolamento pode deteriorar-se se o relógio estiver magnetizado. Devido a isso,
é aconselhável guardar o relógio afastado de ímanes ou quaisquer outras fontes de forte magnetismo,
incluindo ímanes permanentes (colares magnéticos, etc.), elevadas concentrações de metais (portas
de metal, armários, etc.) e eletrodomésticos (televisores, computadores pessoais, máquinas de lavar,
congeladores, etc.)
• Sempre que suspeitar que o relógio possa estar magnetizado, realize o procedimento descrito em
“Para realizar a calibração bidirecional” (página E-23).
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Especificar as unidades de temperatura, pressão barométrica e de altitude

Use o procedimento abaixo para especificar as unidades de temperatura, pressão barométrica e de 
altitude para serem usadas no modo barómetro/termómetro e o modo altímetro.

Importante!
• Quando TYO (Tóquio) é selecionado como cidade local, a unidade de altitude é definida 
 automaticamente para metros (m), a unidade de pressão barométrica para hectopascais (hPa), e a 
 unidade de temperatura  para celsius (°C). Estas definições não podem ser alteradas.

Para especificar as unidades de temperatura, pressão barométrica e de altitude
1. No modo horário, pressione E durante 2 segundos. Inicialmente, SET 
    Hold iluminar-se-á no seu visor, e CITY será exibido na parte superior 
    do ecrã. Depois disso, a cidade atualmente selecionada e o nome da 
    cidade irão listar pela parte superior do ecrã. Deixe premido E até a 
    listagem começar.

2. Pressione D tantas vezes quanto as necessárias até que UNIT 
    apareça no seu ecrã.

• Veja a sequência no passo 2 do procedimento abaixo de “Para 
 alterar as definições atuais de data e tempo” (página E-16) para 
 mais informações sobre como fazer a listagem através dos ecrãs 
 de definição. 
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3. Execute as operações abaixo para especificar as unidades que pretende:

Para especificar 
esta unidade:

Altitude A m (metros) e ft (pés)

Pressão Barométrica B hPa (hectopascais) e inHg (polegadas de mercúrio)

Temperatura C °C (Celsius) and °F (Fahrenheit)

4. Depois de todas as definições estarem da forma como pretende, pressione E duas vezes para sair do
    ecrã das definições.
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Retirar leituras da temperatura e pressão barométrica

Este relógio utiliza o sensor de pressão para medir a pressão atmosférica (pressão barométrica) e o 
sensor de temperatura para medir a temperatura.

Para realizar leituras de temperatura e de pressão barométrica
Enquanto está no modo horário ou em qualquer outro modo sensorial, 
pressione B para adquirir as leituras de pressão barométricas 
e temperatura.

• BARO irá aparecer no visor, indicando que as leituras de pressão
barométrica e de temperatura estão em curso. Os resultados irão
aparecer no ecrã após 1 segundo.

• Depois de pressionar B, o relógio irá adquirir leituras a cada 5
 segundos nos primeiros 3 minutos, e depois a cada 2 minutos.

Nota
• Pressione D para voltar o modo horário. 
• O relógio irá retornar ao modo horário automaticamente se não
 executar qualquer operação durante 1 hora depois de entrar no 
 modo barómetro/termómetro.

Gráfico da Pressão
Barométrica

Pressão
Barométrica

Ponteiro da
Pressão 
Diferencial

Temperatura
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Pressão Barométrica
• Pressão Barométrica é exibida em 1 hPa (ou 0.05 inHg).
• O valor da pressão barométrica exibida muda para        se a pressão

barométrica medida cair para fora do intervalo 260 hPa até 1,100 hPa 
(7.65 inHg até 32.45 inHg). O valor da pressão barométrica irá 
reaparecer assim que a pressão barométrica medida estiver dentro 
dos valores possíveis. 

- - -

Temperatura
• Temperatura é exibida em 0.1°C (ou 0.2°F).
• O valor da temperatura exibida muda para         °C (ou °F) se a
 temperatura medida cair para fora do intervalo de –10.0°C até  60.0°C
 (14.0°F até 140.0°F). O valor da temperatura irá reaparecer assim que
 a temperatura medida estiver dentro dos valores possíveis.

- - -

Unidades de exibição
Pode selecionar hectopascals (hPa) ou inchesHg (inHg) como a unidade de exibição para a 
pressão barométrica medida, e Celsius (° C) ou Fahrenheit (° F) como a unidade exibida para o 
valor de temperatura medido. Consulte "Para especificar unidades de temperatura, pressão barométrica 
e unidades de visualização de altitude" (página E-29).

Temperatura

Indicador de Mudança
de Temperatura Barométrica

Pressão 
Barométrica
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Ponteiro do diferencial de pressão barométrica
Este indicador indica a diferença relativa entre a leitura da pressão 
barométrica mais recente indicada no gráfico da pressão barométrica 
(página E-34) e o valor actual da pressão barométrica apresentado no 
Modo Barómetro / Termómetro (página E-32).

Realizar leituras do ponteiro do diferencial 
de pressão barométrica

O diferencial de pressão é indicado entre os valores
±10 hPa, em unidades 1-hPa.
• A imagem ao lado ilustra, por exemplo, o que
 o indicador apresentava quando o diferencial
 de pressão calculado é aproximadamente
 -5 hPa (aproximadamente -0.15 inHg).

• A pressão barométrica é calculada e exibida
 usando hPa como o padrão. O diferencial da
 pressão barométrica também pode ser lida 
 nas unidades inHg como mostra a ilustração
 (1 hPa = 0.03 inHg).

Ponteiro do
diferencial de
pressão 
barométrica

−0.15
−5

−10

−0.3Indicador do
diferencial de
pressão barométrica

valores inHg

valores hPa

Pressão atual maior 
que a pressão
medida mais 
recente

Pressão atual menor 
que a pressão medida 
mais recente

−0.15
−5

−10

−0.3
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Gráfico de pressão barométrica
A pressão barométrica indica alterações na atmosfera. Ao monitorar 
essas mudanças, pode prever o tempo com precisão razoável. Este 
relógio faz a leitura barométrica da pressão automaticamente a cada 
duas horas. As leituras são usadas para produzir gráficos de pressão 
barométrica e leitura de ponteiros de diferencial de pressão barométrica.

Realizar leituras do gráfico de pressão barométrica
O gráfico da pressão barométrica mostra um histórico cronológico das leituras de pressão.

• Quando a indicação do indicador de mudança barométrica é desactivada, o gráfico mostra os 
 resultados de até 21 leituras de pressão barométrica (42 horas).
• Quando a indicação do indicador de mudança barométrica é activada, o gráfico mostra os resultados 
 de até 11 leituras de pressão barométrica (22 horas).

• O eixo vertical do gráfico representa a pressão barométrica, com cada 
 ponto representando a diferença relativa entre a sua leitura e os pontos 
 próximos a este. Cada ponto representa 1 hPa.
• O eixo horizontal do gráfico representa o tempo, com cada ponto 
 representando duas horas. O ponto mais à direita representa a leitura 
 mais recente.

Gráfico de pressão barométrica

Pressão
barométrica

Tempo
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O seguinte mostra como interpretar os dados que aparecem no gráfico de pressão barométrica.

Aumento da pressão barométrica indica que o tempo vai melhorar.

A diminuição da pressão barométrica indica que o tempo se deteriorará.

Nota
• Se houver mudanças súbitas no tempo ou na temperatura, a linha do gráfico de leituras 
 passadas pode ser executada na parte superior ou inferior do ecrã. O gráfico inteiro 
 ficará visível quando as condições barométricas estabilizarem.
• As seguintes condições fazem com que a leitura da pressão barométrica seja ignorada, 
 deixando em branco o ponto correspondente ao gráfico de pressão barométrica.
– A leitura barométrica que está fora do intervalo (260 hPa até 1,100 hPa ou 
7.65 inHg até 32.45 inHg)
– mau funcionamento do sensor

Indicadores de mudança de pressão barométrica
O seu relógio analisa as leituras de pressão barométrica passadas e usa um indicador de mudança de 
pressão barométrica para informá-lo sobre as mudanças na pressão. Se determinar que houve uma 
mudança significativa na pressão, emitirá um sinal sonoro e todos os segmentos gráficos (     ) ao redor 
da periferia do rosto iluminar-se-á como um alerta de mudança de pressão barométrica. Isto significa que 
pode começar a realizar leituras de pressão barométrica depois de chegar a uma pousada ou área de 
acampamento e, em seguida, verificar o relógio na manhã seguinte para mudanças na pressão e planear 
as atividades do dia conforme. Observe que pode ativar ou desativar a exibição do indicador de mudança 
de pressão barométrica conforme desejado.

Não visíveis 
no visor
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Realizar leituras do indicador de mudança da pressão barométrica

Súbita queda na pressão.

Súbito aumento na pressão.

Aumento sustentado da pressão, mudando para uma queda.

Queda sustentada na pressão, mudando para um aumento.

• O indicador de mudança de pressão barométrica não é exibido se não houver uma mudança notável 
 na pressão barométrica.

Importante!
• Para garantir resultados adequados, tomar leituras barométricas em condições onde a altitude 
 permanece constante.
• Uma mudança na altitude causa uma mudança na pressão barométrica. Isto significa que as leituras 
 corretas da pressão barométrica não são possíveis enquanto está a mudar de altitudes. Para evitar 
 possíveis confusões, provavelmente é melhor desativar o indicador de mudança de pressão 
 barométrica enquanto estiver em movimento durante a subida.
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Para ativar ou desativar o alerta de mudança da pressão barométrica
No modo Barómetro/Termómetro, mantenha premido B durante pelo menos dois segundos. Manter B 
pressionado até que a configuração atual (INFO Hold ON ou INFO Hold OFF) comece a piscar no visor.
• Se a indicação do indicador de mudança de pressão barométrica estiver ativada, BARO também 
 aparecerá na parte superior do visor. BARO não aparecerá se a tela estiver desabilitada.

Calibragem do sensor de pressão e sensor de temperatura
O sensor de pressão e o sensor de temperatura incorporados no relógio são calibrados na fábrica e 
normalmente não necessitam de mais ajustes. Se observar erros graves nas leituras de pressão 
e leituras de temperatura produzidas pelo relógio, pode calibrar o sensor para corrigir os erros.

Importante!
• A calibragem incorreta do sensor de pressão barométrica pode resultar em leituras incorretas. 
 Antes de executar o procedimento de calibragem, compare as leituras produzidas pelo relógio 
 com as de outro barómetro confiável e preciso.
• A calibragem incorreta do sensor de temperatura pode resultar em leituras incorretas.

Leia atentamente o seguinte antes de fazer qualquer coisa.
– Compare as leituras produzidas pelo relógio com as de outro termómetro confiável e preciso.
– Se for necessário ajustar, remova o relógio do pulso e aguarde 20 ou 30 minutos para estabilizar 
a temperatura do relógio.
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Para calibrar o sensor de pressão e o sensor de temperatura

1. Realize uma leitura com outro dispositivo de medição para determinar 
    a pressão barométrica ou temperatura exata atual.

2. Com o relógio no modo de hora normal ou em qualquer um dos modos 
    de sensor, pressione B para entrar no modo barómetro/termómetro.

3. Mantenha pressionada E por pelo menos dois segundos. SET Hold 
    piscará no visor e então TEMP aparecerá no visor superior. Mantenha 
    E pressionado até aparecer TEMP.

• Neste momento, o ajuste da calibagem de temperatura atual piscará 
 no mostrador inferior.

4. Pressione D para mover entre o valor da temperatura e o valor da 
    pressão barométrica intermitente, para selecionar o que deseja calibrar.

5. Utilize A (+) e C (-) para alterar o valor de temperatura ou altitude a piscar. 
    Os valores podem ser alterados nas unidades mostradas abaixo.
            Temperatura                          0.1°C (0.2°F)
            Pressão Barométrica             1 hPa (0.05 inHg)

• Para retornar o valor atualmente piscando para a sua configuração 
 inicial de fábrica, pressione A e C ao mesmo tempo. OFF aparecerá 
 no local piscando por cerca de um segundo, seguido pelo valor 
 inicial padrão.

6. Prima E para regressar ao ecrã Barómetro/Termómetro.
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Precauções para Barómetro e Termómetro
• O sensor de pressão incorporado neste relógio mede as mudanças na pressão do ar, que pode então 
 aplicar as suas próprias previsões meteorológicas. Não se destina a ser utilizado como instrumento de 
 precisão nas aplicações oficiais de previsão ou notificação.
• Mudanças bruscas de temperatura podem afetar as leituras do sensor de pressão. Dado isto, pode 
 haver algum erro nas leituras produzidas pelo relógio.
• A leitura da temperatura é afetada pela temperatura do corpo, luz solar direta e humidade. Para obter 
 uma leitura mais precisa da temperatura, retire o relógio do pulso, coloque-o num local bem ventilado, 
 sem luz solar direta e limpe toda a umidade do gabinete. Leva cerca de 20 a 30 minutos para o caso 
 do relógio atingir a temperatura ambiente.

Guia Operacional 3439

Indicador Significado



E-40

Usar o modo Altímetro

O relógio realiza leituras de altitude e exibe os resultados com base nas medições de pressão de ar 
tomadas por um sensor de pressão incorporado. Também grava vários tipos de registos de altitude 
e dados.

• A leitura de altitude exibida é uma altitude relativa que é calculada com base na medição de 
 mudanças na pressão barométrica pelo sensor de pressão do relógio. Isto significa que as alterações 
 da pressão barométrica podem fazer com que as leituras feitas em diferentes momentos no mesmo 
 local sejam diferentes. Observe também que o valor exibido pelo relógio pode ser diferente da altitude 
 real e/ou elevação do nível do mar indicada para a área onde está localizado.
• Ao usar o altímetro deste relógio para escalada em montanha ou outras atividades, é altamente 
 recomendável que verifique um mapa, indicações locais de altitude ou alguma outra fonte para a sua 
 altitude correta atual e calibre regularmente o altímetro com as informações mais recentes.

Importante!
• Consulte "Para especificar um valor de altitude de referência" (página E-47) e "Precauções com o 
 altímetro" (página E-57) para obter informações sobre como minimizar as diferenças entre as leituras 
 produzidas pelo relógio e os valores fornecidos pelas indicações locais de altitude.
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Preparar
Antes de realmente fazer uma leitura de altitude, precisa selecionar um formato do visor de altitude 
e selecionar um intervalo de leitura de altitude.

Selecionar o formato do visor de altitude
Pode selecionar um dos dois formatos exibidos nas figuras para o Modo Altímetro.

Ecrã 1
Gráfico da tendência
       de altitude

Altitude

Hora atual

Ecrã 2
Altitude relativa

Altitude

Hora atual

• O conteúdo do gráfico de tendência de altitude é atualizado sempre que realiza uma leitura de altitude.
• Para obter leituras da diferença entre a altitude na sua posição atual e a altitude num ponto de referência,
 selecione a figura 2. Consulte "Usando um valor diferencial de altitude" (página E 48) para obter mais 
 informações.
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Para selecionar o formato do visor de altitude

1. No Modo Altímetro, mantenha pressionado E durante pelo menos dois segundos.
• SET Hold piscará no visor e, em seguida, aparecerá ALTI no visor superior. Mantenha E 

pressionado até aparecer ALTI.
• O valor de altitude atual aparecerá neste momento.

2. Prima D duas vezes.
• DISP aparecerá e, em seguida, a configuração atual do ecrã aparecerá no visor superior.

3. Use A para alternar a configuração entre as duas telas.

4. Prima E para sair do ecrã de definição.
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Selecionar o intervalo de leitura de altitude automático
Pode selecionar um dos seguintes dois intervalos de leitura automática de altitude.
        0’05: Leituras de intervalos de um segundo durante os primeiros três minutos e depois a cada cinco 

  segundos durante aproximadamente a próxima hora
        2’00: Leituras de intervalos de um segundo durante os três primeiros minutos e depois a cada dois 

  minutos durante aproximadamente as próximas 12 horas
Note
• Se não executar qualquer operação de botão enquanto estiver no modo Altímetro, o relógio 
volta ao Modo horário automaticamente após 12 horas (intervalo de leitura automática de altitude: 
2’00) ou após uma hora (intervalo de leitura automática de altitude: 0’05) .
• Se a operação de registo de trek está em curso com 0’05 selecionado como o método 
de medição automática de altitude, sair do Modo Altímetro para outro modo fará com que o 
intervalo de leitura automática mude para 2’00..

Para selecionar o intervalo de leitura automática de altitude
1. No Modo Altímetro, mantenha pressionado E durante pelo menos dois 
    segundos. SET Hold irá piscar no visor e então ALTI aparecerá no parte 
    superior do visor. Mantenha E pressionado até aparecer ALTI.

• O valor atual de leitura de altitude aparecerá neste momento.
2. Pressione D para exibir a configuração do intervalo de leitura 
    automática de altitude atual.

• Isto fará com que o INTERVAL percorra a parte superior do mostrador. 
O ajuste do intervalo de leitura automática da altitude atual 
(0’05 ou 2’00) irá piscar no visor central.

3. Pressione A para alternar a configuração do intervalo de medição 
    automática de altitude entre 0’05 e 2’00.
4. Prima E para sair do ecrã de definições.
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Leituras de altitude
Use o procedimento abaixo para fazer leituras básicas de altitude.
• Consulte "Utilizar valores de altitude de referência" (página E-46) para obter informações sobre 
 como fazer com que as leituras do altímetro sejam mais precisas.
• Consulte "Como funciona o altímetro?" (Página E-55) para obter informações sobre como o relógio 
 mede a altitude.
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Para realizar leituras de altitude
1. Certifique-se de que o relógio está no modo horário ou noutro
    qualquer dos modos de sensor.

• Os modos do sensor são: Modo Bússola Digital, 
 Modo Barómetro/Termómetro e Modo Altímetro.

2. Pressione A para iniciar as leituras automáticas do Altímetro.
• O valor atual da altitude é exibido em unidades de 1 metro (5 pés).
• Para obter informações sobre o intervalo de medição, 
 consulte a página E-43.

Nota
• Depois de terminar, pressione D para voltar ao modo horário e parar a 
 gravação automática dos registos (página E-51).
• O relógio volta ao Modo horário automaticamente se não executar 
 nenhuma operação (página E-12). 
• O alcance de medição para altitude é de -700 a 10.000 metros
 (-2.300 a 32.800 pés).
• O valor de altitude exibido muda para - - - - se uma leitura de altitude 
 estiver fora do intervalo de medição. Um valor de altitude irá reaparecer 
 assim que a leitura de altitude estiver dentro do intervalo permitido.
• Normalmente, os valores de altitude exibidos são baseados nos valores 
 de conversão predefinidos do relógio. Também pode especificar um 
 valor de altitude de referência, se desejar. Consulte "Usar Valores 
 de Altitude de Referência" (página E-46).
• Pode alterar a unidade para valores de altitude exibidos para metros
 (m) ou pés (pés). Consulte "Para especificar unidades de temperatura, 
 pressão barométrica e unidades de visualização de altitude" 
 (página E-29).

Ecrã 1 selecionado
Gráfico de tendência de
       altitude

Altitude

Hora atual

Ecrã 2 selecionado
Altitude relativa

Altitude

Hora atual
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• O gráfico de tendência de altitude mostra as mudanças de altitude ao longo das últimas 20 leituras 
 enquanto estão em curso outras leituras.

50 metros
(10 metros por 
cada bloco     )

20 leituras passadas Leitura atual

Usar valores de referência de altitude
Para minimizar a chance de erro de leitura, deve atualizar o valor de altitude de referência antes de iniciar 
um trek ou qualquer outra atividade na qual planeie fazer leituras de altitude. Durante a escalada, é 
altamente recomendável que verifique um mapa, indicações locais de altitude ou alguma outra fonte para 
a sua altitude correta atual e atualizar regularmente o valor de altitude de referência com as informações 
mais recentes.

• O erro de leitura pode ter como causa mudanças na pressão barométrica, e por mudanças de 
 temperatura devido a mudança na pressão barométrica e/ou elevação.
• Embora as leituras de altitude possam ser tomadas sem definir uma altitude de referência, isso pode 
 produzir leituras que são muito diferentes das altitudes indicadas por outros marcadores de altitude 
 e indicações.
• Antes de executar o procedimento abaixo, procure a altitude do seu local atual num mapa, na Internet, 
 etc.
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Para especificar um valor de altitude de referência

1. No Modo Altímetro, mantenha pressionado E durante pelo menos dois 
    segundos. SET Hold irá piscar no visor e então ALTI aparecerá na 
    parte superior do visor. Mantenha E pressionado até aparecer ALTI.

• O valor atual de leitura de altitude aparecerá neste momento.

2. Use A (+) ou C (-) para alterar o valor atual da altitude de referência 
    em incrementos de 1 metro (5 pés).

• Altere o valor de altitude de referência para uma leitura de altitude 
 precisa obtida de um mapa ou de outra fonte.
• Pode definir o valor de altitude de referência dentro dos valores de 
 -10.000 a 10.000 metros (-32.800 a 32.800 pés).
• Pressionar A e C ao mesmo tempo retorna para OFF (nenhum 
 valor de altitude de referência), de modo que o relógio efetua 
 pressão de ar para conversões de altitude com base somente em 
 dados predefinidos.

3. Prima E para sair do ecrã de definição.
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Operações Avançadas do Modo Altímetro
Use as informações desta secção para obter leituras mais precisas do altímetro, especialmente durante 
a escalada de montanha ou viagem.

Usar um Valor Diferencial de Altitude
O ecrã do Modo Altimetro tem um valor diferencial de altitude que mostra 
a alteração na altitude a partir de um ponto de referência especificado. 
O valor diferencial de altitude é atualizado sempre que o relógio faz uma 
leitura de altitude.
• O alcance do valor diferencial de altitude é de –3.000 metros 
(–9,995 pés) a 3.000 metros (9.995 pés).
•  - - - - É exibido no lugar do valor diferencial de altitude sempre que o 

valor medido estiver fora da faixa permitida.
• Consulte "Utilizar o Valor Diferencial de Altitude enquanto faz escalada 
 em Montanha ou Caminhadas" (página E-49) para ver exemplos reais 
 de como utilizar este recurso.

Para especificar o ponto de ínicio do diferencial de altitude
1. No modo Altímetro, selecione o ecrã 2 como é exibido no Modo 
    Altímetro (página E-42).

2. Pressione E..
• O relógio fará uma leitura de altitude e registrará o resultado como 
 o ponto de início do valor diferencial de altitude. O valor diferencial 
 de altitude será reposto a zero neste momento.

Diferencial de altitude

Diferencial de altitude
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Usando o valor diferencial de altitude enquanto escalada em montanha ou caminhadas
Depois de especificar o ponto inicial de diferencial de altitude enquanto escala ou caminha, 
pode facilmente medir a mudança na altitude entre esse ponto e outros pontos ao longo do caminho.

Para usar o valor diferencial de altitude

1. Use as linhas de contorno em seu mapa para determinar a diferença 
    de altitude entre sua localização atual e seu destino.

• Conhecer a diferença de altitude ajuda a determinar 
 sua localização atual e qual a distância necessária 
 para chegar ao seu destino.

2. No modo Altímetro, pressione E para especificar o local atual 
    como o ponto inicial de diferencial de altitude.

• O relógio fará uma leitura de altitude e registará o resultado 
 como o ponto de início do valor diferencial de altitude. O valor
 diferencial de altitude será reposto a zero neste momento.

3. Ao comparar a diferença de altitude determinada no mapa e o valor 
    diferencial de altitude do relógio, avance para o seu destino.

• Se o mapa mostrar que a diferença de altitude entre a sua 
 localização e o seu destino é de +80 metros, por exemplo, sabe 
 que estará a aproximar-se do seu destino quando o valor diferencial 
 de altitude apresentado mostrar +80 metros.

Current
location

Destination
altitude

Altitude 
atual

Altitude
do destino

Altitude

Diferencial 
de altitude
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Tipos de dados de altitude
O relógio pode gravar três tipos de dados de altitude em sua memória: dados gravados manualmente, 
valores de salvamento automáticos e valores de registo de viagem.
•Utilize o Modo de Recuperação de Dados para ver os dados armazenados na memória. Consulte 

"Visualização de registros de altitude" (página E-58) para obter detalhes.

Registos gravados manualmente
Sempre que executar o procedimento abaixo no Modo Altímetro, o relógio criará e armazenará um registo 
com a leitura de altitude exibida atualmente, juntamente com a data e a hora em que a leitura foi feita. 
Há memória suficiente para armazenar até 30 registos gravados manualmente, que são numerados de 
REC 1 a REC 30..

Para salvar uma leitura manualmente
1. No modo altímetro, verifique se a leitura de altitude está no visor.

• Se uma leitura de altitude não for exibida, pressione A para tirar 
 uma. Consulte "Para fazer leituras de altitude" (página E-45) para 
 obter detalhes

2. Mantenha pressionado A. Em primeiro lugar, REC Hold iluminar-se-á
    no visor. Depois disso, REC e a hora atual aparecerão no mostrador 
    inferior. Deixe de premir A assim que REC e a hora atual aparecem.

• Isso irá salvar a leitura de altitude exibida atualmente num registo 
 gravado manualmente, juntamente com a hora e a data da leitura.
• O relógio voltará automaticamente ao ecrã no modo altímetro depois 
 da operação de gravação estar concluída.
• Manter premido A por muito tempo avançará para iniciar/parar a 
 atualização do registo de viagem (página E-53).
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• Há memória suficiente para armazenar até 30 registos gravados manualmente. Se já 
 houver 30 registos gravados manualmente na memória, a operação acima fará com 
 que o registro mais antigo seja excluído automaticamente para abrir espaço para o novo.

Valores de gravações automáticas
Valores de gravações automáticas são um tipo de data armazenada na memória do seu relógio.

Valores de gravações automáticas

Elevada Altitude (MAX)
Baixa Altitude (MIN)
Subida Total (ASC)
Descida Total (DSC)

• Estes valores são verificados e atualizados automaticamente pelo relógio à medida que são tomadas 
medidas automáticas de altitude.

• A gravação automática é efetuada apenas enquanto o relógio está no modo altímetro.
• Os valores de subida cumulativa e de descida cumulativa são atualizados sempre que houver uma 

diferença de pelo menos ± 15 metros (± 49 pés) de uma leitura para a seguinte.
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Valores do registo de viagem
Enquanto a atualização do registo de viagem está ativada, os valores de altitude (altitude alta/baixa 
altitude, subida/descida cumulativa) para uma viagem em particular são automaticamente verificados e 
atualizados em intervalos regulares, mesmo que saia do Modo Altímetro. Os valores incluem a data e a 
hora em que cada um é atualizado. Até 14 registos de valores de memória de caminhada podem ser 
armazenados, e cada registo é atribuído um número de Mt.1 a Mt.14 na sequência em que são 
armazenados.

Valores gravados de viagem em cada registo

Elevada Altitude (MAX)
Baixa Altitude (MIN)
Subida Total (ASC)
Descida Total (DSC)

• Durante até 12 horas após a atualização do valor do registo de viagens, os valores são atualizados 
automaticamente mesmo se sair do Modo Altímetro. Um segmento (   ) no gráfico ao redor da periferia 
do visor cintila para mostrar o tempo decorrido desde que a atualização do valor do registo da viagem 
foi ativada. Cada segmento gráfico representa 12 minutos, e uma volta ao redor do visor representa 
12 horas.

• Pode selecionar o intervalo de leitura de altitude desejado. Para obter mais informações, 
consulte "Para selecionar o intervalo de leitura automática de altitude" (página E-43).

Nota
• Mesmo se sair do modo altímetro durante a caminhada, a atualização dos valores de alta altitude, 

baixa altitude e a ascensão cumulativa do registo da memória continuará.
• O relógio tem memória suficiente para 14 registos de memória de viagens, o que significa que pode 

manter valores até 14 viagens/caminhadas.
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Para iniciar a atualização do valor da memória de viagem
No Modo Altímetro, mantenha premido A pelo menos cinco segundos. 
Primeiro, Trek Hold irá piscar no visor. Depois disso, Hold irá 
desaparecer e um ponteiro (    ) indicando o tempo de leitura decorrido 
aparecerá às 12 horas. Solte A quando Hold desaparecer.

• Isto indica que a actualização dos valores do log de viagem (altitude 
alta/baixa Altitude, subida/descida acumulada).

Para interromper a atualização do valor da memória de viagem
No Modo Altímetro, mantenha premido A pelo menos cinco segundos. 
Primeiro, Trek Hold End e o ponteiro do tempo decorrido (    ) irá piscar. 
Depois disso, Hold irá desaparecer. Solte A quando Hold desaparecer.

• Isto indica que a actualização dos valores da memória de viagem 
(altitude elevada/baixa altitude, subida/descida acumulada) foi 
interrompida.

Nota
• Para iniciar um novo registo de registo de viagem enquanto já existem 

14 registos de registo de viagem na memória, terá de eliminar registos 
existentes. Para obter mais informações, consulte "Para excluir 
dados em uma área de memória específica" (página E-62).
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Como os valores de altitude alta e baixa são atualizados
Com cada registo de gravação automática ou registo de viagem, o relógio compara a leitura atual com os 
valores MAX (altitude alta) e MIN (baixa altitude). Substituirá o valor MAX se a leitura atual for pelo menos 
15 metros (± 49 pés) maior que MAX, ou o valor MIN se a leitura atual for pelo menos 15 metros 
(± 49 pés) menor que MIN..

Como os valores de subida acumulada e de descida cumulativa são atualizados

Ponto de ínicio de sessão

20 m
0 m

120 m

320 m

620 m
Ponto do fim de sessão

Os valores de ascensão total e de descida total são produzidos por uma sessão numa operação de leitura 
do Modo Altimetro durante a escalada da forma como o exemplo ilustrado acima cálcula da seguinte forma.

 Subida Total: 1  (300 m) + 3  (620 m) = 920 m
 Descida Total: 2  (320 m) + 4  (500 m) = 820 m
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• Ao entrar no Modo Altímetro, inicia-se uma nova sessão de leitura automática de altitude, mas não 
 redefine os valores ASC e DSC atuais nem os altera de nenhuma maneira. Isto significa que os valores 
 iniciais de ASC e DSC para uma nova sessão de leitura automática do Modo Altímetro são os valores 
 que estão atualmente na memória. Cada vez que conclui uma sessão de leitura automática de altitude 
 ao sair do Modo Altímetro, o valor de subida total da sessão atual (920 metros no exemplo acima) é 
 adicionado ao valor ASC inicial da sessão. Além disso, o valor de descida total da sessão de leitura 
 automática atual (-820 metros no exemplo acima) é adicionado ao valor DSC inicial da sessão.

• O registo de dados da memória de viagem continuará mesmo se você sair do modo de altímetro.
Nota
• Os valores de altitude alta, baixa altitude, ascensão total e descida total são mantidos na memória 
 quando sai do modo altímetro. Para limpar valores, execute o procedimento em "Para apagar dados 
 em uma área de memória específica" (página E-62).

Como funciona o altímetro?
Geralmente, a pressão de ar diminui à medida que a altitude aumenta. Este relógio baseia a sua leitura 
de altitude nos valores da International Standard Atmosphere (ISA) estipulados pela Organização da 
Aviação Civil Internacional (ICAO). Estes valores definem as relações entre a altitude e a pressão do ar.

• Observe que as seguintes condições impedirão que obtenha leituras precisas:
 Quando a pressão do ar muda devido a mudanças no clima
 Mudanças extremas de temperatura
 Quando o próprio relógio é submetido a um forte impacto
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Há dois métodos padrão de expressar a altitude: altitude absoluta, que expressa uma altura absoluta 
acima do nível do mar, e altitude relativa, que expressa a diferença entre as altitudes de dois lugares 
diferentes. Este relógio expressa altitudes como altitude relativa.

Altura de construção de 
130 m (altitude relativa)

Telhado a uma altitude de 230 m 
acima do nível do mar (altitude absoluta)

Nível do Mar

Recomenda-se uma calibração regular do relógio de acordo com os valores fornecidos pela indicação de 
altitude local (elevação) antes de tomar as leituras para maximizar a precisão da leitura (página E-55).
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Precauções relativas ao Altímetro
• Este relógio estima a altitude com base na pressão do ar. Isso significa que as leituras de altitude 
 para o mesmo local podem variar se a pressão do ar mudar.
• Não confie neste relógio para a leitura de altitude ou executar operações de botão enquanto mergulho 
 em céu, asa delta ou parapente, enquanto estiver montando um girocópter, planador ou qualquer outra 
 aeronave, ou enquanto se envolver em qualquer outra atividade onde haja a chance de altitude súbita 
 alterar.

• Não use este relógio para medir a altitude em aplicações que exigem precisão profissional ou industrial.
• Lembre-se de que o ar dentro de uma aeronave comercial está pressurizado. Devido a isso, as 
 leituras produzidas por este relógio não corresponderão às leituras de altitude anunciadas ou 
 indicadas pela tripulação de voo.

O Efeito da Temperatura nas Leituras de Altitude
Para obter as leituras de altitude mais precisas, é recomendável deixar o relógio no pulso para manter o 
relógio a uma temperatura constante.
• Ao fazer leituras de altitude, mantenha o relógio em uma temperatura tão estável quanto possível. 
Alterações na temperatura podem afetar as leituras de altitude
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Visualizar os registos de Altitude

Pode usar o Modo de Recuperação de Dados para exibir os dados de registo gravados manualmente, os 
valores de gravação automáticos e os valores do registo de viagem.
Para ver os registos de altitude

1. Use D para selecionar o Modo de Recuperação de Dados (REC) como 
    mostrado na página E-10.

• Cerca de um segundo depois de REC aparecer no visor, o visor 
mudará para mostrar o primeiro registo da área de memória que 
estava a visualizar quando saiu pela última vez do Modo de 
recuperação de dados.

2. Use B para selecionar a área de memória desejada.

REC -01- Total Mt.1

• Depois de selecionar o ecrã com a área de valores dos registos 
 de viagem use o botão B para selecionar a viagem cujos valores 
 deseja visualizar. As viagens são numeradas de 1 (Mt.1) 
 a 14 (Mt.14).

Hora de Leitura
(Hora : Minuto)

Data de leitura
(Mês, Dia)

1 segundo

Ecrã da área de gravação
  gravada manualmente
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3. Use A e C para percorrer os ecrãs de uma área e exiba aquela que deseja.

REC
-01-

REC
-02-

REC
-30-

Registos gravados automaticamente

MAX MIN ASC DSC

Valores gravados automaticamente

AltitudeAltitude

AltitudeAltitude

MAX MIN ASC DSC

Valores de registo de viagens (Mt.1 to Mt.14)

• Os registos gravados manualmente (REC01 a REC30), os valores de MAX e MIN para gravação 
 automática e os valores de log de viagem incluem a data (mês e dia) e a hora (hora e minuto) que 
 os dados foram gravados.

•  Registros do ASC e DSC incluem valores de altitude juntamente com a data (mês, dia) e o ano em 
 que a gravação de dados começou.
• Para obter detalhes sobre os valores de gravação automática, consulte "Valores de gravação

automática" (página E-51). Para obter detalhes sobre os valores de registo de viagem, consulte 
"Valores do registo de viagens" (página E-52).

• ---- será exibido se os dados MAX/MIN tiverem sido apagados ou se não houver dados MAX/MIN
correspondentes devido a erro, etc. Nesses casos, os valores de ASC e de descida total (DSC) 
mostrarão zero.

• Quando a subida total (ASC) ou descida total (DSC) exceder 99.999 
 metros (ou 327.997 pés), o valor aplicável será reiniciado a partir de 
 zero. Observe que o relógio pode exibir até cinco dígitos. Ao usar os 
 pés como unidades de exibição de altitude, os valores de altitude 
 são exibidos somente até os cinco dígitos mais à direita.
• Quando o valor de ascensão total (ASC) ou de descida total (DSC) 
 se torna de cinco dígitos, o dígito mais à direita é mostrado no canto 
 inferior direito do visor. A ilustração próxima mostra a exibição 
 quando o valor de ASC é 99995 metros.

AltitudeAltitude

E-60
10,0000s
dígitos 1os dígitos E-61

Valores dos registos de viagens (Mt.1 até Mt.14)

Valor da Alta altitude       Valor de Baixa altitude
Valor ascendente
       cumulativo

Valor descendente
      cumulativo

*1 *2

*1: Mês e dia no qual o valor exibido foi gravado.

*2: Começo da acumulação do mês e dia.
• Mantendo premido A ou C muda em alta velocidade.
• Nos ecrãs de valor de alta altitude (MAX) e de baixo valor de altitude (MIN), a área de exibição inferior 
 alterna entre a data (mês e dia) e horas com intervalos de um segundo.
• Nos ecrãs de subida acumulada e de descida cumulativa, a área de exibição inferior alterna entre o 
 mês e o dia e o ano com intervalos de um segundo.
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Para apagar todos os dados gravados manualmente
O conteúdo da memória não pode ser excluído enquanto os valores do registro de viagem estão sendo 
gravados.

1. Use D para entrar no Modo de Recuperação de Dados.
2. Use B para exibir a Área de gravação manual (página E-58).
3. Mantenha pressionado E durante pelo menos três segundos. Em primeiro lugar, Clear Hold ALL irá 
    piscar no visor. Depois disso, Hold irá desaparecer. Solte E quando Hold desaparecer.

• Isto fará com que - - - -  apareça no mostrador inferior
• Isso indica que todos os dados gravados manualmente foram apagados.

Para excluir dados em uma área de memória específica
O conteúdo da memória não pode ser excluído enquanto os valores do registo de viagens estão a ser 
gravados.
1. Use D para entrar no Modo de Recuperação de Dados.
2. Utilize B para exibir a área de memória (Área de gravação manual, Área de Valor de Gravação 
    Automática ou Área de Valor do registo de viagens) que contém os dados que deseja excluir.
3. O que deve fazer em seguida depende da área de memória que exibiu na etapa 2, acima.

• Se exibir a  área dos valores dos registos das viagens, use A e C para exibir o número do registos 
(REC-01- a REC-30-) que deseja excluir.
• Se exibir a área de valor de salvamento automático, todos os seus valores serão excluídos, 
 portanto, não precisa selecionar nada.a partir do Mt.14) que deseja excluir.
• Se exibir a área dos valores dos registos das viagens, use B para exibir o número 
 de viagens/caminhada (montanha) do registo (Mt.1 a Mt.14) que deseja excluir.

Importante!
• Uma operação de exclusão não pode ser desfeita! Certifique-se de que não precisa de dados 
 antes de o eliminar.
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4. Mantenha premido E por pelo menos dois segundos. Em primeiro lugar, Clear Hold irá piscar 
no visor. Depois disso, Hold irá desaparecer. Solte E quando Hold desaparecer.

• Se estiver a apagar um registo de área de gravações manuais, mantendo premido E por muito 
 tempo (após Hold desaparecer) fará com que todos os registos gravados manualmente sejam 
 apagados.
• A exclusão de um registo na área de registos manualmente gravados ou na área de valores dos
 registos de viagens fará com que todos os registos a seguir sejam deslocados para cima e 
 renumerados de acordo. Se o registo que excluiu for o último na área de memória onde o 
 apagou, - - - - será exibido no visor no lugar do número do registo.
• Depois de excluir valores de gravação automática, os valores MAX (alta altitude) e MIN
 (baixa altitude) exibirão - - - -, enquanto os valores ASC (subida cumulativa) e DSC 
 (descida cumulativa) acabam por mostrar um zero.
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Ver as horas do amanhecer e do anoitecer

Você pode usar o modo Amanhecer/Anoitecer para procurar os horários de nascer e pôr do sol para uma 
determinada data (ano, mês, dia) e local.

Para entrar no modo Amanhecer/Anoitecer
Enquanto estiver no Modo Horário, pressione D para entrar 
no Modo amanhecer/anoitecer.
• Isso exibirá as horas de nascer e pôr do sol para a data atual com base 
 no código da cidade, latitude e longitude especificados atualmente.
• Antes de tentar usar o modo amanhecer/anoitecer, precisa configurar 
 as definições para o código da cidade, longitude e latitude para o local 
 cujas horas de amanhecer e anoitecer que pretende ver.
• A configuração de fábrica do local é: Código de cidade: TYO
 (Tokyo); Latitude: Norte 35.7 graus; Longitude: Leste 139.7 graus.

Data atual

Horas do 
amanhecer

Horas do
anoitecer
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Para ver o horário amanhecer/anoitecer de uma determinada data

1. Entrar no modo amanhecer/anoitecer

• Isto irá exibir as horas atuais do Amanhecer e Anoitecer no 
 local especificado pelo código da cidade, latitude e longitude. 
 2. Enquanto o horário do amanhecer/anoitecer estiver no visor, 

    use A (+) e C (-) para percorrer as datas.

• Pressionar um dos botões acima faz com que o mês e o dia 
 apareçam na área de exibição superior e o ano para aparecer na 
 área de exibição inferior.
• Quando soltar o botão, o horário do amanhecer do dia selecionado 
 será exibido no visor do meio, enquanto o horário do anoitecer será 
 mostrado no visor inferior.
• Pode selecionar qualquer data entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de 
 Dezembro de 2099.

Nota

• Se acha que os horários amanhecer/anoitecer não estão corretos 
por algum motivo, verifique as configurações do código de cidade, 
longitude e latitude do relógio.

• As horas do nascer e do pôr do sol indicadas por este relógio são 
 os tempos relativos ao nível do mar. As horas de nascer e pôr-do-sol 
 são diferentes em altitudes diferentes do nível do mar.

Horas de 
amanhecer

Horas de
anoitecer

Data
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Para procurar os horários amanhecer e anoitecer para um local específico

Importante!
• Não é necessário executar este procedimento para procurar os horários de nascer e pôr do sol na 
 sua cidade local selecionada atualmente.
• Se pretende selecionar um código de cidade diferente para procurar os horários de nascer e pôr-do-sol, 
 regresse ao código da cidade da sua cidade local (a sua localização actual) quando terminar. 
 Caso contrário, a hora exibida no Modo horário não será correta.
• Para obter informações sobre a configuração da cidade local, consulte "Configurar as definições
 da cidade local" (página E-14).

1. No Modo horário, mantenha premido E durante pelo menos dois segundos. Em primeiro lugar, SET 
    Hold irá piscar no visor, e CITY será exibido na parte superior do visor. Depois disso, o código da 
    cidade e o nome da cidade selecionado irão ser listados na parte superior do ecrã. Mantenha E 
    pressionado até que a listagem comece.

2. Use A (Leste) e C (Oeste) para selecionar o código da cidade com as horas de amanhecer e anoitecer 
    que deseja ver.

• Para obter detalhes sobre códigos de cidade, consulte a "Tabela de códigos de cidade" na parte 
 de trás deste manual.
• Se este ecrã mostrar as informações de que necessita, pode sair deste procedimento neste momento 
 premindo E duas vezes. Se quiser especificar uma latitude e longitude para uma leitura mais exata, 
 avance para a etapa 3, abaixo.
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3. Pressione E para exibir a tela de configuração de longitude/latitude, 
    com a configuração de latitude piscando.

4. Use D para mover o intermitente entre a latitude e a configuração 
    de longitude.

5. Use A (+) e C (-) para alterar a configuração de iluminação.

• Pode configurar a longitude e a latitude dentro dos seguintes 
intervalos.

 Alcance latitude: 65.0 ° S (Sul 65.0 graus) a 0 ° N a 65.0 ° N
(Norte 65,0 graus)
 Alcance longitude: 179,9 ° W (Oeste 179,9 graus) a 0 ° E a 180,0 ° E
(180,0 graus de Leste)

• Os valores de latitude e longitude são arredondados para o grau 
 mais próximo.

6. Pressione E para retornar ao modo horário.

7. No modo Horário, prima D.
.

• Exibir o local das horas de amanhecer/anoitecer que deseja ver.

Latitude

Longitude

Pressione D
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Usar o Cronómetro

O cronómetro mede o tempo decorrido, os tempos “split” e dois acabamentos.

Para entrar no modo Cronómetro
Use D para selecionar o modo Cronómetro (STW) como é exibido na 
página E-10.

Para executar uma operação de tempo decorrido

A A A A C

Para fazer uma pausa no tempo “split”

A C C A C

(SPLIT 
aparece
na parte 
superior
do ecrã).

Tempo atual

Horas

SegundosMinutos

1/10 segundo
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Para medir dois tempos

A C A C C

Ínicio
Primeiro corredor 
acaba. (SPLIT 
aparece na parte 
superior do visor.) 
Exibe o tempo do 
primeiro corredor

Paragem
Segundo corredor
acaba.

Alívio do “Split”
Exibe o tempo do
segundo corredor.

Recomeço

Note
• O Modo Cronómetro pode indicar o tempo decorrido até 999 horas, 59 minutos, 59,9 segundos.
• Uma vez iniciado, o tempo do cronómetro continua até que pressiona A para interrompê-lo, mesmo 
 se quiser sair do Modo Cronómetro para outro modo e mesmo se o tempo atingir o limite do cronómetro 
 definido acima. Uma operação de temporização em pausa permanecerá em pausa até que pressione 
 A para reiniciá-lo ou C para redefinir.
• Sair do modo cronómetro enquanto um tempo “split” é congelado no visor limpa o tempo “split” 
 e volta à medição de tempo decorrido.
• Enquanto SPLIT é mostrado no visor superior, ele alterna com os dígitos de hora do tempo “split” em 
 intervalos de um segundo.
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Usando o temporizador de contagem regressiva

O temporizador de contagem regressiva pode ser configurado para iniciar a uma hora predefinida e soar 
um alarme quando o final da contagem decrescente for atingido.
Para entrar no modo de contagem regressiva
Use D para selecionar o Modo Temporizador de contagem regressiva (TMR) como mostrado na página E-10.
• Cerca de um segundo depois de TMR aparecer no visor, o visor mudará para mostrar as horas de 
 contagem regressiva.

Para especificar a hora de início da contagem regressiva
1. Digite o modo de contagem regressiva.

• Use D para selecionar o Modo de contagem regressiva (TMR) como 
 é mostrado na página E-10.Se uma contagem regressiva estiver em 
 andamento (indicada pela contagem decrescente dos segundos), 
 pressione A para interrompê-la e pressione C para redefinir o início 
 da contagem regressiva do tempo atual.
• Se uma contagem regressiva estiver parada, pressione C
  para redefinir a hora de início da contagem regressiva atual.

2. Mantenha pressionada E pelo menos por dois segundos
• SET Hold irá piscar no visor e então o ajuste da hora de início atual 

começará a piscar. Mantenha E pressionado até que o ajuste da 
hora de início comece a piscar.

3. Pressione D para mover a a iluminação entre as configurações 
    de hora e minutos.

.4. Use A (+) e C (-) para alterar o item a piscar.
• Para definir o valor inicial do tempo de contagem regressiva para 24 horas, defina 0H 00’00.

5. Prima E para sair do ecrã de definição

Contagem regressiva
(Hora, minutos, segundos)

Tempo atual
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Para executar uma operação de temporizador de contagem regressiva

A A A A C

• Antes de iniciar uma operação de contagem regressiva, verifique se uma operação de contagem 
 decrescente não está em curso (indicada pela contagem decrescente dos segundos). Se estiver, 
 pressione A para parar e depois C para redefinir a hora de início da contagem regressiva.
• Um alarme soa por dez segundos quando o final da contagem regressiva é atingida. Este alarme soará 
 em todos os modos. O tempo de contagem decrescente é reposto automaticamente no seu valor inicial 
 depois de o alarme parar de soar.

Para parar o alarme
Clique qualquer botão.
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“Split”

Paragem (Paragem)(Recomeço)Ínicio Recomeço

Ínicio Paragem (Recomeço) (Paragem) Recomeço

Ínicio “Split” Alívio do 
“Split”

Paragem Recomeço
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Usar o alarme

Pode definir cinco alarmes diários independentes. Quando um alarme é ligado, um alarme irá soar 
durante cerca 10 segundos por dia quando o tempo no Modo Horário atingir o tempo de alarme predefinido. 
Isto é verdade mesmo se o relógio não estiver no modo horário. Um dos alarmes diários é um alarme 
de sesta. O alarme sonoro soará a cada cinco minutos até sete vezes ou até que seja desligado.
Também pode ativar um sinal horário, o que fará com que o relógio emita um “beep” duas vezes a cada hora.

Para entrar no modo alarme
Use D para selecionar o Modo de Alarme (ALM) como mostrado na 
página E-10.

• Cerca de um segundo depois de aparecer ALM no visor, o visor muda 
 para mostrar um nome de alarme (AL-1 a AL-4, ou SNZ) ou o indicador 
 SIG. O nome do alarme indica o ecrã de alarme. SIG é mostrado 
 quando o ecrã de sinal horário é exibido no visor.
• Quando entra no Modo de Alarme, os dados que estava a visualizar
 quando saiu pela última vez do modo aparecem primeiro.

Nome do alarme
(AL- ou SIG)

Tempo de alarme
(Hora : Minutos)

Tempo Atual
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Para definir uma hora de alarme
1. No modo de alarme, use A e C para percorrer as telas de alarme até 
    que seja exibida aquela com a hora que deseja definir.

AL-1 AL-2 AL-3

SIG* SNZ AL-4

* Não há configuração de tempo para o sinal horário.

2. Mantenha pressionado E até que SET Hold apareça no visor e então as configurações atuais 
    começam a piscar.

• Este é o ecrã de configuração.

3. Pressione D para mover o intermitente entre as configurações de hora e minutos.

4. Enquanto uma definição está a piscar, utilize A (+) e C (-) para alterá-la.
• Ao programar a hora do alarme utilizando o formato de 12 horas, tome cuidado para acertar a hora 
 corretamente como a.m. (sem indicador) ou p.m. (indicador P).

5. Prima E para sair do ecrã de definição.
• A definição de uma hora de alarme faz com que o alarme seja ligado automaticamente.

Indicador de alarme 
ligado/desligado
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Para ativar e desativar o alarme e o sinal horário
1. No modo de alarme, use A e C para selecionar um alarme ou o sinal horário.

2. Quando o alarme ou o sinal horário desejado estiver selecionado, pressione B para ligá-lo e desligá-lo.

• O indicador de alarme ligado (quando qualquer alarme está ligado), o indicador de alarme sonoro 
(quando o alarme sesta está ligado) e o indicador de sinal horário (quando o sinal horário está ligado)
são mostrados no visor em todos os modos.

Sinal horário 
no indicador

Alarme no
indicador 

Indicador do alarme de sesta
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Para parar o alarme
Pressione qualquer botão.

Nota
• O alarme sonoro soa até sete vezes em intervalos de cerca de cinco minutos.
• Depois do alarme sonoro soar pela primeira vez, o SNZ piscará no visor até que o alarme 
 sonoro soe sete vezes ou até que seja cancelado.
• O alarme de sesta será cancelado quando ocorrer qualquer uma das seguintes situações 
 enquanto o indicador SNZ estiver a piscar no visor.
- Se desligar o alarme de sesta.
- Se exibir o ecrã de configuração do alarme de sesta.
- Se exibir o ecrã de configuração do modo horário.
- Se a sua cidade local e a cidade do horário mundial são a mesma cidade e utilizar o modo 
  de hora mundial para alterar a definição da hora de Verão da sua cidade local.
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Ver a hora atual num fuso horário diferente

Pode usar o modo de hora mundial para exibir a hora atual num dos 31 fusos horários (48 cidades) 
ao redor do globo. A cidade atualmente selecionada no Modo de Hora Mundial é chamada de 
"Cidade-Hora Mundial".

Para entrar no modo de hora mundial
Use D para selecionar o modo de hora mundial (WT) como é mostrado na 
página E-10.

• Um segundo depois de WT aparecer no visor, o código da cidade da 
cidade hora-mundial atualmente selecionada irá listar uma vez na parte 
superior do ecrã. 
Depois disso, o código da cidade da cidade hora-mundial será exibido 
na parte superior do ecrã.

Para ver o tempo no fuso horário
No modo de hora mundial, use A (leste) e C (oeste) para percorrer os 
códigos da cidade.

Cidade hora-mundial
atual

Hora no modo 
horário atual

Tempo atual na cidade-hora 
mundial atual selecionada
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Para especificar Hora Padrão ou Horário de Verão (DST) para uma cidade
1. No modo de hora mundial, use A (leste) e C (oeste) para percorrer os 
    códigos de cidade disponíveis.

• Mantenha a listagem até que o código da cidade cuja hora 
 padrão/Horário de Verão que pretende alterar seja exibida.

2. Mantenha pressionada E durante pelo menos dois segundos.

• Mantenha E pressionado até que a configuração atual (DST Hold 
 ON ou DST Hold OFF) comece a piscar no visor.
•DST Hold ON significa que a hora de verão está ativada e que a 

hora actual é avançada em conformidade. DST Hold OFF significa 
que o Horário de Verão está desativado e que a hora atual mostra a 
hora padrão.

• Isto alterna o código de cidade que selecionou na etapa 
 1 entre o Horário de Verão (indicador DST exibido) e o Horário 
 Padrão (indicador DST não exibido).
• Usando o modo de hora mundial para alterar a configuração de 
 Horário de Verão do código de cidade que é selecionado como 
 a sua cidade de origem também irá mudar a configuração do 
 horário de tempo hora DST.
• Observe que não pode alternar entre Horário Padrão/Horário 
 de Verão (DST) enquanto UTC é selecionado como a cidade de 
 horário mundial.
• Observe que a configuração horário/Horário de Verão (DST) 
 padrão afeta somente o fuso horário selecionado atualmente. 
 Outros fusos horários não são afetados.

Indicador DST
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Iluminação

A exibição do relógio é iluminada para uma leitura fácil no escuro.
O interruptor automático de luz do relógio liga a iluminação automaticamente quando inclina o relógio 
para o seu rosto.
• O interruptor de luz automático deve estar ligado (página E-80) para que ele funcione.

Para ligar a iluminação manualmente
Pressione L em qualquer modo para iluminar o visor

• Pode usar o procedimento abaixo para selecionar 1,5 segundos ou 
 três segundos como a duração da iluminação. Quando pressiona 
 L, o visor permanecerá iluminado aproximadamente 1,5 segundos 
 ou três segundos, dependendo da configuração de duração da 
 iluminação atual.
• A operação acima acende a iluminação, independentemente da 
 configuração do interruptor de luz automática atual.
• A iluminação é desativada durante a configuração dos ajustes do modo 
 de medição do sensor e durante a calibragem do sensor de rolamento.

Para alterar a duração da iluminação
1. No Modo horário, mantenha pressionado E durante pelo menos dois segundos. Em primeiro 
lugar, SET Hold irá iluminar no visor, e CITY será apresentado no visor superior. Depois disso, o código da 
cidade e o nome da cidade selecionado vão ser listados na parte superior do ecrã. Mantenha E pressionado 
até que a listagem comece.
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2. Utilize D para percorrer os ecrãs de definição até aparecer LIGHT na parte superior do visor.
• O ajuste de duração da iluminação atual (1 ou 3) irá piscar no meio do visor.
• Consulte a sequência no passo 2 do procedimento em "Para alterar as configurações atuais 
de data e hora" (página E-16) para obter informações sobre como percorrer o ecrã
de definições.

3. Pressione A para alternar a duração da iluminação entre três segundos (3 exibido) e 1,5 segundos 
    (1 exibido).
4. Depois de todas as configurações estarem da maneira desejada, pressione E duas vezes para sair 
    do ecrã de definições.

Sobre o interruptor de luz automática
Ligar o interruptor da luz automática faz com que a iluminação acenda, 
sempre que posicionar o pulso como descrito abaixo, em qualquer modo.

Mover o relógio para uma posição que é paralela ao chão e, em 
seguida, incliná-lo acima de 40 graus faz com que a iluminação
ligue.

Cuidado!

• Verifique sempre se está num lugar seguro sempre que lê o que é exibido no relógio 
 usando o interruptor de luz automática. Tenha especial cuidado quando correr ou estiver envolvido 
 numa qualquer outra atividade que possa resultar num acidente ou lesão. Tenha cuidado para que 
 a iluminação súbita do interruptor de luz automática não o assustar ou distrair outros ao seu redor.

• Quando estiver a usar o relógio, certifique-se de que o seu interruptor de luz automática é 
 desligado antes de andar numa bicicleta ou operar uma motocicleta ou qualquer outro veículo 
 a motor. Uma operação repentina e não intencional do interruptor de luz automática pode criar 
 uma distração, que pode resultar num acidente de trânsito ou lesões corporais graves.

Mais do que
40°

Use o relógio na parte 
externa do seu pulso
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Nota
• O interruptor de luz automática está sempre desativado, independentemente da sua configuração 
 ligar/desligar, quando existir qualquer uma das seguintes condições. 

Enquanto um alarme está a soar
Enquanto uma operação de calibragem do sensor de rolamento é executada no Modo Bússola Digital
Enquanto um horário de amanhecer/anoitecer é calculado
Enquanto estiver no modo de sensor, é efetuada uma operação automática do interruptor da luz após 
uma leitura do sensor

Para ligar o interruptor de luz automático
No Modo horário, mantenha pressionado L durante pelo menos três 
segundos para alternar o interruptor de luz automática ligado (LT exibido) 
e desligado (LT não exibido).

• O indicador luminoso de ligação automática de luz (LT) está no visor 
 em todos os modos enquanto o interruptor de luz automática está ligado.
• O interruptor de luz automática permanece ativado durante cerca de 
 seis horas. Depois disso, desativa automaticamente.

Indicador do interruptor
de luz automática
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Precauções de Iluminação
• Iluminação pode ser difícil de ver quando visto sob luz solar direta.
• A iluminação desliga automaticamente sempre que um alarme soa.
• O uso frequente da iluminação descarrega a bateria.

Precauções do interruptor de luz automática
• A iluminação pode não ligar se a face do relógio estiver mais de 15 graus acima 
 ou abaixo do paralelo. Certifique-se de que a parte de trás da sua mão está 
 paralela ao chão.
• A iluminação desliga-se após a duração da iluminação predefinida (página E-78), 
 mesmo se o relógio estiver apontado para o seu rosto.
• A eletricidade estática ou a força magnética podem interferir com o funcionamento 
 adequado do interruptor automático. Se a iluminação não ligar, tente mover o relógio 
 de volta para a posição inicial (em paralelo com o chão) e, em seguida, incliná-lo de 
 volta para o seu rosto novamente. Se isso não funcionar, solte o braço até o fim para 
 que ele fique ao seu lado e, em seguida, trazê-lo de volta para cima novamente.

• Pode notar um som muito fraco de “clique” vindo do relógio quando ele é sacudido
  para frente e para trás. Este som é causado pelo funcionamento mecânico do 
  interruptor de luz automático e não indica um problema com o relógio
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Tom de botão operacional

O tom de operação do botão soa sempre que pressiona um dos botões do relógio. Pode ativar 
ou desativar o tom de operação do botão conforme desejado.
• Mesmo se desativar o tom de operação do botão, o alarme, o sinal horário, o alerta de mudança 
de pressão barométrica e o alarme do modo de contagem regressiva funcionam normalmente.

Para ligar e desligar o tom de operação do botão
1. No Modo de Indicação de Tempo, mantenha pressionada E durante 
    pelo menos dois segundos. Em primeiro lugar, SET Hold irá piscar no 
    visor, e CITY será apresentado na parte superior do visor. Depois disso, 
    o código da cidade e o nome da cidade selecionados são listados na parte 
    superior do visor. Mantenha E pressionado até que a listagem comece.
2. Use D para percorrer as configurações no visor até que o tom do botão 
    operacional atual  (MUTE ou tecla     ) seja exibido.

• Consulte a sequência no passo 2 do procedimento em "Para alterar 
 as configurações atuais de data e hora" (página E-16) para obter 
 informações sobre como percorrer ecrãs de definições.

3. Pressione A para alternar o tom de operação do botão (tecla     ) e 
desligar (MUTE).

4. Depois de todas as configurações estarem da forma que pretende, 
    pressione E duas vezes para sair do ecrã de definições.

Nota
• O indicador mudo é exibido em todos os modos quando o tom do
 botão operacional é desligado.

Indicador mudo
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Indicação de Bateria Fraca

Um indicador de bateria fraca aparece no visor quando a bateria está fraca. Substitua a bateria 
o mais rápido possível.

Nota
• Para obter informações sobre as diretrizes de vida da bateria e os tipos de baterias suportadas, 
 consulte as especificações do produto. 

   Consulte "Especificações" (página E-89).

As funções abaixo são desativadas enquanto o indicador de bateria fraca está a piscar.

• Todas as funções, com exceção do indicador de bateria fraca e
 modo horário
• Atualização do indicador de mudança de pressão barométrica
• Atualização dos valores de memória de viagem
• Luz Automática

Nota
• Executar sequencialmente ou repetidamente o sensor, a luz, o alarme, e outras operações 
 intensivas da energia sobre um período curto pode causar um esgotamento repentino na carga da 
 bateria, que fará o indicador da bateria fraca piscar. Mesmo que o indicador de bateria fraca 
 possa desaparecer e as funções de relógio possam voltar a ser activadas, recomenda-se a 
 substituição da bateria.

Indicador de bateria fraca
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Solução de problemas

Configuração de horas
A definição da hora actual está desativada por horas.

A sua definição de Cidade local pode estar errada (página E-14). Verifique a configuração da sua cidade 
local e corrija-a, se necessário.

Leituras de altitude
As leituras de altitude produzem resultados diferentes no mesmo local.

As leituras produzidas pelo relógio são diferentes das indicações de elevação e/ou altitude do 
nível do mar na sua área. (Os valores negativos da altitude do nível do mar são produzidos 
num local onde a elevação indicada é um valor positivo).

Não consigo obter leituras de altitude corretas
A altitude relativa é calculada com base nas mudanças na medição da pressão barométrica pelo seu 
sensor de pressão. Isto significa que as alterações da pressão barométrica podem fazer com que as 
leituras feitas em diferentes momentos no mesmo local sejam diferentes. Observe também que o valor 
exibido pelo relógio pode ser diferente da altitude real e/ou elevação do nível do mar indicada para a área 
onde está localizado.
Ao usar o altímetro deste relógio para alpinismo ou outras atividades, é altamente recomendável que 
verifique um mapa, indicações locais de altitude ou alguma outra fonte para a sua altitude correta atual e
calibrar regularmente o altímetro com as informações mais recentes.
Para obter mais informações, consulte "Para especificar um valor de altitude de referência" (página E-47).
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Tomar as leituras de direção
A deteção anormal do magnetismo é indicada.

• Afaste-se de qualquer fonte potencial de forte magnetismo e tente 
fazer uma leitura novamente
• Se o magnetismo anormal for detetado novamente quando repete, 
isso pode significar que o próprio relógio está magnetizado. 
Se isso acontecer, mantenha-se afastado da fonte de forte magnetismo, 
realize a calibragem bidirecional e, em seguida, tente fazer uma leitura 
novamente. Para obter mais informações, consulte "Para realizar 
calibragem bidirecional" (página E-23) e "Localização" (página E-27).

ERR aparece no visor digital durante as operações de leitura do sensor.
Há algo errado com o sensor. Isso pode ser devido à forte força magnética próxima. Mover o local onde 
o magnetismo não está presente e tente novamente. Se, após várias tentativas, ERR continuar a aparecer, 
contate o revendedor original ou o centro de assistência CASIO. Consulte "Localização" (página E-27).

ERR aparece após a calibração bidirecional.
Se o ecrã exibir hifens (- - - ) seguido do indicador ERR (erro), isso pode significar que há algo de errado 
com o sensor.

• Aguarde cerca de um segundo para que o indicador ERR desapareça do visor e, em seguida, 
 calibre o sensor novamente.
• Se o ERR continuar a aparecer mesmo após várias tentativas de calibragem, contate o revendedor 
 original ou o centro de assistência CASIO.
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A informação de direcção indicada pelo relógio é diferente da indicada por uma bússola 
de reserva

• Afaste-se de uma fonte potencial de forte magnetismo, realize a calibragem bidirecional e, em seguida, 
tente fazer uma leitura novamente. Para obter mais informações, consulte "Para realizar calibragem 
bidirecional" (página E-23) e "Localização" (página E-27).

As leituras de direção produzem resultados diferentes no mesmo local.
• Afaste-se de qualquer fonte potencial de forte magnetismo e tente fazer uma leitura novamente. 
Consulte "Localização" (página P-27).

Estou a ter problemas para fazer leituras de direção dentro de casa.
• Afaste-se de qualquer fonte potencial de forte magnetismo e tente fazer uma leitura novamente. 
Consulte "Localização" (página P-27).

Sempre que tiver um mau funcionamento do sensor, leve o relógio ao revendedor original ou ao 
distribuidor CASIO mais próximo o mais rápido possível.

Leituras de pressão barométrica

O ponteiro diferencial de pressão barométrica não aparece no visor quando entro no modo 
Barómetro / Termómetro.

• O valor de leitura está fora do intervalo de medição permitido. Consulte a página E-32. 
 Calibre o sensor de pressão (página E-38).
• Pode haver um problema com o sensor. Se ERR (erro) estiver no mostrador digital, consulte 
"Direção, Pressão Barométrica, Temperatura e Leituras de Altitude" para obter mais informações.
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Leituras de Direção, Pressão Barométrica, Temperatura e Altitude
ERR aparece no visor digital durante as operações de leitura do sensor.

Isso indica que há um problema com o sensor, tornando impossível a leitura do sensor.
• Se o erro for indicado durante uma operação de leitura em curso, reinicie a operação. Se ERR
 aparecer novamente, isso pode significar que há algo de errado com o sensor.
• Se ERR aparecer frequentemente, isso pode significar que o sensor está com defeito. Entre em 
 contato com o revendedor original ou o centro de serviços CASIO

Não consigo alterar a temperatura, a pressão barométrica e as unidades de visualização de 
altitude.

Quando TYO (Tóquio) é selecionado como a cidade local, a unidade de altitude é definida 
automaticamente para metros (m), a unidade de pressão barométrica para heptopascals (hPa) e a 
unidade de temperatura para Celsius (° C). Estas definições não podem ser alteradas.

Modo Hora Mundial
O tempo para a minha Cidade do Tempo Mundial é desligado no Modo Hora Mundial.

Isso pode ser devido a uma alternação incorreta entre Horário Padrão e Horário de Verão. Consulte 
"Para especificar Horário Padrão ou Horário de Verão (DST) para uma cidade" (página E-77) para 
obter mais informações.
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Bateria
 O indicador de bateria fraca ilumina-se no ecrã digital.

A bateria do relógio está fraca. Substitua a bateria o mais rápido 
possível.

Veja “indicação de bateria baixa” (página E-83).

Indicador de bateria fraca
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Especificações

Precisão a Temperaturas Padrão:  ±15 segundos por mês
Horário Digital: Horas, minutos, segundos, p.m, mês, dia, dias da semana

Formato horário: 12-horas e 24-horas
Sistema Calendário: Calendário pré-programado desde o ano 2000 até 2099
Outros: 3 formatos de exibição (dias da semana, dia; mês, dia, segundos; horas,
minutos e segundos); código da cidade (pode ser atribuído um dos 29 códigos de cidade);
Horário Padrão/Horário de Verão
O ano apenas é exibido nas definições de horário

Bússola digital: Leituras contínuas por 1 minuto; 16 direções; Valor angular 0° até 359°; Ponteiro indicador do 
norte; Memória de rolamento; Calibração (bidirecional); Correção de declinação magnética

Barómetro:
Medição e alcance do visor:
260 até 1,100 hPa (ou 7.65 até 32.45 inHg)
Unidade exibida: 1 hPa (ou 0.05 inHg)
Tempo de leitura: Diariamente até à meia-noite, com duas horas de intervalo (12 vezes por dia); A 
cada 5 segundos no modo termómetro/barómetro
Outros: Calibragem; leitura manual (botão operacional); gráfico de pressão  barométrica; indicador 
de pressão diferencial barométrica; indicador de mudança de pressão barométrica

Termómetro:
Medição e alcance de exibição: – 10.0°C até 60.0°C (ou 14.0°F até 140.0°F)
Unidade: 0.1°C (ou 0.2°F)
Temporização da medição: A cada cinco segundos no modo termómetro
Outros: Calibragem; unidade de medida selecionável

E-90

Altímetro:
Alcance de medição: –700 até 10,000 m (ou –2,300 até 32,800 pés.) sem referência de altitude
Alcance de exibição: –700 até 10,000 m (ou –2,300 até 32,800 pés.) 
 Valores negativos podem ter como causa leituras produzidas e baseadas no referencial de 
 altitude ou devido às condições atmosférica.
Unidade exibida: 1 m (ou 5 pés.)
Dados da altitude atual: Cada segundo nos primeiros 3 minutos, seguidos a cada 5 segundos por
aproximadamente 1 hora (0’05); cada segundo nos primeiros 3 minutos. seguidos por cada 2 
minutos para aproximadamente 12 horas (2’00)
Dados da memória de altímetro:

Registos gravadados manualmente: 30 (altitude, data, horas)
Valores de gravação automática: Um conjunto de elevada altitude e a sua data e hora de leitura, 
baixa altitude e a sua data e hora de leitura, ascensão total e a sua data de início de gravação, 
descida total e a sua data de início de gravação

Dados de registo trek: elevada altitude, baixa altitude, ascensor acumulativo, descendente 
acumulativo até 14 treks

Outros: Definições de referência de altitude; diferencial de altitude, intervalo de medição automática
de altitude (0’05 ou 2’00)

Sensor Rolamento de Precisão:
Direção: Dentro ±10°
 Os valores são garantidos para um alcance de temperatura de 10°C até 40°C (50°F até 104°F).
Ponteiro norte: Dentro ±2 de segmentos digitais

Sensor de Temperatura de Precisão:
Precisão de medição: Dentro ±3hPa (0.1 inHg) (Precisão do altímetro: dentro de ± 75m (246 pés.))
• Os valores são garantidos para um alcance de temperatura de –10°C até 40°C (14°F até 104°F).
• A precisão pode ser influenciada por um forte impacto sobre o relógio ou sobre o sensor, e por
 extremos de temperatura.
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Precisão do sensor temperatura:
±2°C (±3.6°F) no alcance de –10°C até 60°C (14.0°F até 140.0°F)

Amanhecer/Anoitecer
Exibição das horas amanhecer/anoitecer; data selecionável

Cronómetro:
Unidade de medição: 1/10 segundo
Capacidade de medição: 999:59' 59.9"
Precisão de medição: ±0.0006%
Modos de medição: tempo decorrido, tempos “split”, 2 tempos finalizados

Temporizador de contagem regressiva:
Unidade de medição: 1 segundo
Alcance de contagem: 24 horas
Unidade de definições: 1 minuto

Alarme: 5 alarmes diários (com um alarme sesta); Sinal horário
Hora Mundial: 48 cidades (31 fusos horários).

Outros: Horário Padrão/ Horário de Verão
Iluminação:  luz LED; Duração da iluminação selecionável (aproximadamente 1.5 segundos ou 3 

segundos); Auto 
Outros: Resistência a temperaturas baixas (–10°C/14°F); Tom do botão operacional ligado/desligado;

 Alerta bateria baixa
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Bateria: Uma bateria de lítio (Tipo: CR1616)
Esperança de vida da bateria : 2 anos
Condições
• Luz: 1.5 segundos/dia
• Toque “beeper”: 10 segundos/dia
• Leituras de direção: 20 vezes/mês
• Subidas: Uma (aproximadamente uma hora de leitura de altitude)/mês
• Leituras do indicador de alteração da pressão barométrica: Aproximadamente 24 horas/mês
• Gráfico de pressão barométrica: Leituras a cada 2 horas

Frequente uso de iluminação descarrega a bateria. Cuidado especial é necessário quando se usa
o modo automático de luz (página E-81).

L-1

L-2

Tabela do código de cidade

Código 
de cidade

Cidade Compensação UTC/
Diferencial GMT

PPG Pago Pago –11

HNL Honolulu –10

ANC Anchorage –9

YVR Vancouver
–8

LAX Los Angeles

YEA Edmonton
–7

DEN Denver

MEX Mexico City
–6

CHI Chicago

NYC New York –5

SCL Santiago
–4

YHZ Halifax

YYT St. Johns –3.5

RIO Rio De Janeiro –3

FEN Fernando de 
Noronha –2

RAI Praia –1

Código 
de cidade

Cidade

UTC

0LIS Lisbon

LON London

MAD Madrid

+1

PAR Paris

ROM Rome

BER Berlin

STO Stockholm

ATH Athens

+2CAI Cairo

JRS Jerusalem

MOW Moscow
+3

JED Jeddah

THR Tehran +3.5

DXB Dubai +4

KBL Kabul +4.5

KHI Karachi +5

L-3

DEL Delhi +5.5

KTM Kathmandu +5.75

DAC Dhaka +6

RGN Yangon +6.5

BKK Bangkok +7

SIN Singapore

+8
HKG Hong Kong

BJS Beijing

TPE Taipei

SEL Seoul
+9

TYO Tokyo

ADL Adelaide +9.5

GUM Guam
+10

SYD Sydney

NOU Noumea +11

WLG Wellington +12

* A tabela acima é de 2013. Este relógio não 
 reflete a mudança no fuso horário de Moscovo 
 de +4. Dado esta informação, deve deixar o 
 Horário de Verão ligado (o que avança o tempo 
 por uma hora) em Moscovo (MOW). 

• As regras que regulam os horários globais 
(GMT diferencial UTC compensado) e Horário
de Verão são determinados por cada país.
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