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Guia de operação para 10B+7L(Ver.C)

PM PM

Leitura do mostrador
[Modo de indica-
ção das horas]

[Modo do
cronômetro]

[Modo de ajuste
da hora/data]

[Modo do desper-
tador diário]

SU: Sunday (domingo), MO: Monday (segunda-feira), TU: Tuesday (terça-feira), WE: Wednes-
day (quarta-feira), TH: Thursday (quinta-feira), FR: Friday (sexta-feira), SA: Saturday (sábado)
(Alteração entre os formatos de 12 e 24 horas) No modo de indicação das horas,
pressione A e o mostrador mudará entre os formatos de 12 e 24 horas.

Dia da semana

Minutos
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ativação do
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Marca de ativação de sinal
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sione
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Pressione C.

L

Ajuste do despertador diário
Se o despertador diário está ativado, o alarme soa durante 20 segundos na hora
predetermina todos os dias até que o despertador seja cancelado. Para interromper
o som do alarme, pressione o botão L. Se o sinal de marcação das horas está ativado,
o relógio emite um bipe na marcação de cada hora.
(Demonstração do som) Mantenha o botão A pressionado no modo do despertador
para soar o alarme.

*Se o botão C for pressionado, o relógio retorna ao modo de indicação das horas.
(Avanço rápido dos dígitos) Mantenha o botão A pressionado para avançar os dígitos
rapidamente. Solte o botão para cancelar o avanço rápido.

[Ajuste das horas] [Ajuste dos minutos]

Pressione L para ajustar os minutos.
Cada pressão de A avança o valor
dos minutos em uma unidade. Pres-
sione L para completar o ajuste.*

Pressione L no modo do desper-
tador diário para ajustar as horas.
Cada pressão de A avança o va-
lor das horas em uma unidade.

AC

L

[Ativação e desativação do despertador diário e do sinal de marcação das horas]
[A marca de ativa-
ção do desperta-
dor e a marca de
ativação do sinal
de marcação das
horas aparecem.]

[A marca de ati-
vação do des-
pertador e a mar-
ca de ativação
do sinal de mar-
cação das horas
desaparecem.]

[Somente a mar-
ca de ativação
do sinal de mar-
cação das horas
aparece.]

O despertador
diário e o sinal de
marcação das ho-
ras soam.

O despertador
diário e o sinal de
marcação das ho-
ras não soam.

Somente o des-
pertador diário
soa.

Somente o sinal
de marcação das
horas soa.

Pressione A.

Pres-
sione
A.

Pres-
sione
A.

Pres-
sione
A.

[Somente a mar-
ca de ativação
do despertador
aparece.]
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L

Operação do cronômetro
Um sinal confirma as operações de início e parada.
(Gama de operação) A exibição do mostrador é limitada
para 59 minutos e 59,99 segundos. Para tempos mais
longos, reposicione e comece de novo.C

L

A

(a) Cronometragem do tempo decorrido

Início Parada Reinício Parada Reposição

Reposição

ReposiçãoInício Tempo
intermediário

Liberação do
tempo intermediário

Parada

Início Tempo
intermediário
O primeiro 
corredor termina.

Parada
O segundo corredor 
termina. Registre o 
tempo do primeiro 
corredor.

Liberação do 
tempo intermediário
Registre o tempo 
do segundo 
corredor.

(b) Cronometragem do tempo intermediário

(c) Tempos do 1.° - 2° lugares

Perda de tempo

IMPORTANTE: A seqüência de ajuste DEVE SER SEGUIDA ao fazer qualquer ajuste novo.

[Ajuste do mês] [Ajuste do dia] [Ajuste do dia da semana]

• A correção de quaisquer dígitos, se não for necessária, pode ser saltada mediante
a pressão do botão L repetidamente.

• Se nenhum botão for pressionado dentro de alguns minutos enquanto uma seleção
estiver piscando, a seleção pára de piscar e o relógio retorna automaticamente ao
modo de indicação das horas.

Pressione L para
mudar para o ajuste
do mês. Pressione
A para aumentar o
valor dos dígitos.

Pressione L mudar
para o ajuste do dia.
Pressione A para
aumentar o valor dos
dígitos.

Pressione L para mudar
para o ajuste do dia da
semana. Pressione A
para avançar para o pró-
ximo dia. Logo, pressio-
ne C para completar.

Ajuste da hora e da data
[Indicação regular
das horas]

PM

Pressione A
para ajustar
os segundos.*

PM

[Ajuste dos
segundos]

[Ajuste das horas] [Ajuste dos minutos]

No modo de indica-
ção das horas, pres-
sione C três vezes
para entrar no modo
de ajuste da hora e
da data.

Pressione L para
mudar para o ajus-
te das horas. Pres-
sione A para au-
mentar o valor dos
dígitos.

Pressione L para
mudar para o ajus-
te dos minutos.
Pressione A para
aumentar o valor
dos dígitos.

AC

L

*A hora precisa pode ser mantida mediante a correção dos segundos uma vez por mês num
sinal de hora certa emitido por rádio, televisão, telefone, etc.
(Avanço rápido dos dígitos) Mantenha o botão A pressionado para avançar os dígitos
rapidamente. Solte o botão para cancelar o avanço rápido.

Especificações
Precisão em temperatura normal: ±30 segundos por mês
Capacidade do mostrador:
•Modo de indicação das horas

Horas, minutos, segundos, am/pm, dia e dia da semana
Sistema do calendário: Calendário automático programado com 28 dias para fevereiro
•Modo do despertador diário
•Função de sinal de marcação das horas
•Modo do cronômetro

Capacidade de cronometragem: 59 minutos e 59,99 minutos
Unidade de medida: 1/100 de segundo
Modos de cronometragem: Tempo normal, tempo decorrido, tempo intermediário, e tempos
do 1.° - 2.° lugares

Pilha:
Uma pilha de lítio (tipo: CR-2016 - exceto Módulo 1271/BR-2020 - somente Módulo 1271)
Aprox. 7 anos de operação com o tipo CR-2016 (exceto Módulo 1271)/10 anos com o tipo
BR-2020 (somente Módulo 1271). [Assumindo uma operação do despertador de 20 segun-
dos por dia e uma operação da luz de 1 segundo por dia]

NOTA: NÃO HÁ NENHUMA MANEIRA de avariar os componentes do relógio ou de fazê-los
funcionar defeituosamente em virtude da operação errada dos botões. Se alguma informação
confusa aparecer no mostrador, isso significa que a seqüência de entrada foi feita incorreta-
mente. Leia o manual e tente de novo.
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