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Modo da hora dual
A função de hora dual permite-lhe ajustar uma segunda 
hora digital que opera independentemente das horas digital 
e analógica correntes. Isto signifi ca que você pode informar-
se da hora de um outro fuso horário.

Ajuste da hora dual
 Mantenha 1. C pressionado no modo da hora dual até que 
os dígitos das horas comecem a piscar no mostrador. 
Os dígitos da horas piscam para indicar que estão 
selecionados.
 Pressione 2. C para mudar a seleção na seguinte 
seqüência.

SegundosHoras
Minutos

Indicador de modo
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Indicador de ativação do despertador/indicador de ativação do sinal de marcação das horas

B B B

Ambos ativados Ambos 
desativados

Somente o despertador 
diário ativado

Somente o sinal de 
marcação das horas ativado

B

 Depois de fazer seu ajuste do despertador, pressione 5. C para selecionar o modo 
do despertador.

 Se você não pressionar nenhum botão dentro de alguns minutos enquanto uma  
seleção estiver piscando, o relógio voltará automaticamente à tela inicial do modo 
de indicação das horas.

Teste do som do despertador
Mantenha B pressionado em qualquer modo para soar o alarme. Observe que o 
acionamento de B também muda o modo.
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 Pressione 2. C para mudar a seleção na seguinte seqüência.

Minutos (dezena)

Despertador/sinal 
de marcação das horas

C

C

Minutos (unidade)
C

Horas
C

Modo do despertador

 Ao chegar na tela do modo do despertador, mantenha  C pressionado 
novamente para exibir as horas intermitentes.

 Pressione 3. B para aumentar o valor dos dígitos selecionados. Mantenha B 
pressionado para obter uma mudança rápida.

 O formato (12 ou 24 horas) da hora do despertador está sincronizado com o  
formato que você seleciona para a indicação das horas digital.
 Ao defi nir a hora do despertador usando o formato de 12 horas, tome cuidado para  
defi nir a hora corretamente como AM (nenhum indicador) ou PM (indicador PM).

 Enquanto o ajuste do despertador diário/sinal de marcação das horas estiver 4. 
selecionado, pressione B para mudar o estado das funções na seguinte següência.
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Modo do despertador
Quando a função do despertador diário é ativada, o 
despertador soa durante 20 segundos todos os dias 
na hora especifi cada. Pressione qualquer botão para 
interromper o som.
Quando o sinal de marcação das horas é ativado, o 
relógio emite um bipe em cada hora. Observe que o 
despertador diário e o sinal de marcação das horas 
funcionam com base no ajuste da hora digital.

Para defi nir a hora do despertador
 Mantenha 1. C pressionado no modo do despertador 
até que os dígitos das horas comecem a piscar no 
mostrador. Os dígitos das horas piscam para indicar 
que estão selecionados.

Indicador de modo

Horas Minutos

Indicador de 
ativação do despertador

Indicador de ativação 
do sinal de marcação 
das horas
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 Enquanto os dígitos do mês ou dia estiverem selecionados (piscando), pressione 3. 
B para aumentar o valor dos dígitos. Enquanto o dia da semana estiver 
selecionado, pressione B para avançar ao próximo dia. Mantenha B pressionado 
para mudar a seleção atual rapidamente.
 Depois de ajustar a data, pressione 4. C para selecionar o modo de indicação da 
data.

 O relógio não leva anos bissextos em consideração. Certifi que-se de ajustar  
manualmente o dia 29 de fevereiro (quando houver um) para o dia da semana 
apropriado.
 Se você não pressiona nenhum botão dentro de alguns minutos enquanto uma  
seleção está piscando, a seleção pára de piscar e o relógio volta ao modo de 
indicação das horas automaticamente.
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Modo de indicação da data
Ajuste da data

 Mantenha 1. C pressionado no modo de indicação da 
data até que os dígitos do mês comecem a piscar no 
mostrador digital. Os dígitos piscam para indicar que 
estão selecionados.
 Pressione 2. C para mudar a seleção na seguinte 
seqüência.

Dia Dia da 
semana

C
Mês

C
Modo de 

indicação da data

C

 Ao chegar na tela do modo de indicação da data,  
mantenha C pressionado novamente para exibir o 
mês intermitente.

Dia da semanaMês
Dia
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 Enquanto os dígitos dos segundos estiverem selecionados (piscando), pressione 3. 
B para reposicionar os segundos a “00”. Se você pressionar B enquanto a 
contagem dos segundos estiver entre 30 e 59, os segundos serão reposicionados 
a “00” e o valor dos minutos será aumentado em uma (1) unidade. Se a contagem 
dos minutos estiver entre 00 a 29, a contagem dos minutos não é alterada.
 Para os dígitos de outros itens (além dos segundos), pressione 4. B para aumentar 
o valor dos mesmos. Mantenha B pressionado para obter uma mudança rápida. 
Quanto o ajuste de 12/24 horas estiver selecionado, pressione B para comutar 
entre os dois formatos.
 Depois de ajustar a hora e o formato, pressione 5. C para voltar à tela inicial do 
modo de indicação das horas.

 Se nenhum botão for operado dentro de alguns minutos enquanto uma seleção  
estiver piscando, a seleção pára de piscar e o relógio volta automaticamente à tela 
inicial do modo de indicação das horas.

Ajuste da hora analógica
Em qualquer modo, pressione A para avançar o ajuste da hora analógica. Mantenha  
A pressionado para avançar a hora analógica rapidamente. Não é possível 
retroceder a hora, só avançar.
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Modo de indicação das horas
Ajuste da hora digital

 Mantenha 1. C pressionado no modo de indicação das 
horas até que os dígitos dos segundos comecem a piscar 
no mostrador digital. 
Os dígitos piscam para indicar que estão selecionados.
 Pressione 2. C para mudar a seleção na seguinte 
seqüência.

Horas

Formato de 
12/24 horas

C

C

Minutos
C

Segundos
C

Modo de indicação 
das horas

 Ao chegar no mostrador da indicação das horas,  
mantenha C pressionado novamente para exibir os 
segundos intermitentes.

Ponteiro de horas
Ponteiro de 
minutos

SegundosHoras
Minutos

Indicador de PM
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Guia geral
 Certifi que-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras  
referências.
 Pressione  B para selecionar os modos. A explicação de cada modo será dada nas 
páginas seguintes.

Modo de Indicação 
das Horas

Modo de Indicação 
da Data

Modo do Despertador

Modo de Hora DualModo do Cronômetro

B B

B

BB
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Especifi caçôes
Precisão em temperatura normal: ±30 segundos por mês

 Modo de indicação das horas 
Analógica: Horas, minutos
Digital: Horas, minutos, segundos, pm (P)
Sistema de indicação das horas:  Comutável entre os formatos de 12 e 24 horas

 Modo de indicação da data: Mês, dia do mês, dia da semana 
Sistema do calendário:  Calendário automático ajustado com 28 dias para fevereiro

 Modo do despertador: Despertador diário, sinal de marcação das horas 
 Modo de hora dual 
 Modo do cronômetro 

Capacidade de medição: 59 minutos 59,99 segundos
Unidade de medida: 1/100 de segundo
Modos de medição: Tempo decorrido, tempo decorrido acumulativo

Pilha:  Uma pilha de óxido de prata (Tipo: SR920W)
Aproximadamente 3 anos de uso com o tipo SR920W (com 20 seg/dia de 
operação do despertador)
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Modo do cronômetro
O modo do cronômetro mede o tempo decorrido e o tempo 
decorrido acumulativo. A faixa de medição do cronômetro é 
de 59 minutos e 59,99 segundos.

Medição do tempo decorrido
 Pressione 1. C para iniciar a cronometragem.
 Pressione 2. C para parar a cronometragem.
 Mantenha 3. C pressionado até que a exibição do 
cronômetro seja reposicionada a “00:00 00”.

Medição do tempo decorrido acumulativo
 Pressione 1. C para iniciar a cronometragem.
 Pressione 2. C para parar a cronometragem.
 Pressione 3. C novamente para continuar a cronometragem 
desde o tempo exibido no mostrador. Você pode repetir os 
passos 2 e 3 quantas vezes desejar.
 Mantenha 4. C pressionado até que a exibição do 
cronômetro seja reposicionada a “00:00 00”.

1/100 de segundo

Minutos
Segundos

Indicador de modo
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Formato de 
12/24 horas

C

C

MinutosHoras
C

Modo de hora 
dual

 Ao chegar na tela do modo da hora dual, mantenha  C pressionado novamente 
para exibir as horas intermitentes.

 Pressione 3. B para aumentar o valor dos dígitos selecionados. Mantenha B 
pressionado para obter uma mudança rápida. Enquanto o ajuste do formato de 
12/24 horas estiver selecionado, pressione B para alternar entre os dois formatos.
 Depois de ajustar a hora, pressione 4. C para selecionar o modo de hora dual.

 Se você não pressionar nenhum botão dentro de alguns minutos enquanto uma  
seleção estiver piscando, o relógio voltará automaticamente à tela inicial do modo 
de indicação das horas.


