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x  O relógio pode ter uma aparência distinta das ilustrações. 

x  Alguns modelos utilizam uma combinação de ponteiros e discos rotativos, 
para dar informações. A palavra “ponteiro” nesta secção é usada para 
significar tanto ponteiros analógicos, como discos rotativos. 

 
5434 5451 

 
Ponteiro Minutos Cronómetro   

 
Ponteiro Horas  Ponteiro Horas  

Usar Cronómetro 

O cronómetro conta tempo decorrido em incrementos de 1 segundo, até 29 minutos, 
59 segundos. 

 
Tempo decorrido 

A A A A B 

Início  Fim Retomar Parar Anular 

Tempo parcial 

A B B A B 
Ponteiro Minutos  

Ponteiro 24 Horas  

Ponteiro 24 Horas  

Ponteiro Minutos  

Início  Parcial Retomar Parar Anular 

Dois tempos finais 

A B A B B 

A A 

Clique 1 

 
30 

Clique 2 
Início  Parcial 

1º atleta 
termina. Exibe 
tempo do 1º 
atleta. 

Parar 
2º atleta 
termina. 

Retomar  
Exibe tempo do 
2º atleta. 

Anular 

 
Coroan 

B B 

 
Indicador Dia  Indicador Dia  

 
Importante! 

x  Não use cronómetro com coroa puxada para fora. 

 
Nota 

x  Contagem tempo pára automaticamente no final dos 30 minutos. 
 

Ponteiro Segundos  Ponteiro Segundos  
 

Ponteiro Segundos C ronómetro    
Alinhar Posição 0 dos ponteiros 

 
Funções Cronómetro   

 
Execute procedimento abaixo se ponteiros do cronómetro não regressam à posição 0 (zero), quando reinicializa o cronómetro. 

 

 
Acertar as horas 

 
Quando ponteiro segundos está nas 
12 horas,  puxe  p/fora 

até clique 2. 

 
Rode  p/alterar a 
definição das horas. 

 
Prima  de novo p/dentro. 

 
Nota 

x  Certifique-se que definiu hora AM 
ou PM . 

x  Quando alterar a hora, mova  ponteiro 
minutos 4 ou 5 minutos para além da 
hora, e depois retorne para as horas 
que pretende. 

 

 
Operações com Coroa  

 
Alterar  indicador do dia 

Puxe  p/fora até Clique 1. 

Rode   p/definir o dia. 

Prima  de novo p/dentro. 

 
Nota 

x  O indicador de dia prevê meses de  
31 dias. Faça acertos nos meses 
mais curtos. 

x  Evite alterar o dia entre as 9 p.m. 
e 1 a.m. Se o fizer, a indicação de 
dia pode não funcionar 
correctamente à meia-noite. 

 
 

 
Coroa 

Puxe  p/fora até Clique 2. 

 
 

Use A (sentido dos ponteiros) e B (sentido contrário)  p/deslocar 
Ponteiro Segundos Cronómetro    e  Ponteiro Minutos Cronómetro  p/ as 12 horas. 

x  Mantendo pressionado qualquer um dos botões, faz deslocar ponteiro 
segundos a alta velocidade até que liberte o botão. 

x  O  Ponteiro Minutos Cronómetro está sincronizado com  Ponteiro Segundos Cronómetro. 

 
 

Após ponteiros estarem com pretende, prima  de novo p/dentro. 

 
Importante! 

x  O relógio pára quando coroa está para fora. Acerte as horas após executar 
operação acima mencionada. 

 
 
Especificações 

Fiabilidade: ±20 segundos média por mês 

Cronómetro: Capacidade Contagem: 29'59" (30 minutos) 
Alguns modelos resistentes à água (100 metros, 200 metros) 
têm coroa de rosca. Para operar com coroa, tem de a 
rodar na sua direção p/libertá-la. Depois puxe-a p/fora. 
 Evite usar demasiada força . O relógio perde resistência 
à água enquanto coroa está solta. Após executar 
operação com coroa, aperte-a bem. 

 
 
 
 
Soltar 

 Unidade Contagem: 1 segundo 
  Funções: Tempo decorrido; tempo parcial; dois tempos finais 

Pilha: Uma pilha óxido de prata (Tipo: SR920SW) 

Duração: 3 anos aproximadamente (30 minutos operação cronómetro por dia) 

 
Se o relógio tem um bisel rotativo... 

Pode rodar o bisel p/alinhar a marca 

com o ponteiro dos minutos. Assim 
poderá dizer quanto tempo decorreu após ter 

colocado a marca . 

 
Início 

 
 
Tempo decorrrido 

 
Atual 
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