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Guia de operação 3503
PORTUGUÊS
Você também pode encontrar informações
sobre os procedimentos operacionais no
website da CASIO.
https://support.casio.com/global/pt/wat/model/3503/
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Sobre este manual

Sumário
x Dependendo do modelo do seu relógio, o texto aparece
em indicações escuras com um fundo claro, ou em
indicações claras com um fundo escuro. Todas as
exibições de amostra neste manual são mostradas
usando indicações escuras com um fundo claro.
x As operações dos botões são indicadas usando as
letras mostradas na ilustração.
x Cada seção deste manual oferece as informações que
você precisa saber para realizar as operações em cada
modo.
x Repare que as ilustrações do produto neste manual são
apresentadas apenas como referência e, portanto, o
produto pode ter uma aparência um pouco diferente.
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Recursos do relógio
◆ Despertador
◆ Cronômetro

Você também pode encontrar
informações sobre os procedimentos
operacionais no website da CASIO.

https://support.casio.com/
global/pt/wat/model/3503/
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3. Use D para alterar a definição selecionada.

Configuração das definições da hora e da data

Tela

Para configurar as definições da hora e da data
1. No modo de indicação das horas, pressione C três
vezes. Isso fará com que os segundos pisquem no
mostrador.
2. Pressione A para mover a intermitência na sequência
mostrada abaixo para selecionar uma definição.
A

1

Segundos

5

A

2

Horas

A

Minutos

3

4

Dia da semana

Dia

A
Mês

A

Este item de definição:
Reposicionar os segundos a 00
x 30 a 59 segundos: Adiciona 1 aos minutos
Alterar as horas ou minutos
x Manter D pressionado muda a seleção atual em alta velocidade.
Alterar o mês, dia ou dia da semana
x Manter D pressionado muda a seleção atual em alta velocidade.

4. Pressione C para sair da tela de definição.
x O relógio retornará automaticamente ao modo de indicação das horas se você não
realizar nenhuma operação dentro de um ou dois minutos no modo de definição
da hora.

A
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Seleção de um modo
x Pressione C para mudar o modo.
x Depois de realizar uma operação em qualquer modo, pressione C para retornar
ao modo de indicação das horas.
Mês Dia

D

Modo de indicação das
horas

Modo do despertador
C

Modo do cronômetro
C

Dia da semana*

Você também pode
encontrar informações
sobre os procedimentos
operacionais no website
da CASIO.

Definição da hora
C

C
Indicador PM

Horas : Minutos Segundos

* SU: Domingo MO: Segunda-feira TU: Terça-feira WE: Quarta-feira TH: Quinta-feira
FR: Sexta-feira SA: Sábado
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x Pressione B em qualquer modo para iluminar
o mostrador do relógio.

https://support.casio.com/
global/pt/wat/model/3503/
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Despertador
Quando o despertador diário está ativado, o alarme soa durante 20 segundos na
hora predefinida todos os dias. Quando o sinal de marcação das horas está ativado,
o relógio emite um bipe na passagem de cada hora.
x O relógio retornará automaticamente ao modo de indicação das horas se você não
realizar nenhuma operação dentro de um ou dois minutos no modo do despertador.

Para parar o alarme
Pressione qualquer botão para interromper o alarme depois que ele começar a soar.
Para ativar e desativar o despertador diário e o sinal de marcação das horas
Pressione D no modo do despertador para alterar as definições do despertador
diário e do sinal de marcação das horas na seguinte sequência.

Para definir a hora do despertador
1. No modo do despertador, pressione A.
Definição das horas

2. Pressione D para aumentar o valor dos dígitos intermitentes.
x Manter D pressionado muda a definição em alta velocidade.
x Pressione C para retornar ao modo de indicação das horas.

Definição dos minutos
A

D
A

Modo do despertador
normal (Sem
intermitência)

Ambos ativados

D

Ambos
desativados

D

Apenas
despertador
diário

D

Apenas sinal de
marcação das
horas
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Para testar o alarme
Mantenha D pressionado no modo do despertador para soar o alarme.

Cronômetro
Minutos: Segundos
1/10 de segundo

O modo do cronômetro lhe permite cronometrar o tempo
decorrido. A faixa do cronômetro é de 59 minutos e
59,9 segundos.

Para cronometrar o tempo decorrido
D

D

D

D

A

Início

Parada

Retomada

Parada

Reposição
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Indicadores principais
1

2

3

4

Especificações

Número

Nome

Consulte

1
2

Indicador PM
Modo do cronômetro
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3

Indicador de ativação do
despertador
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4

Indicador de ativação do sinal de
marcação das horas
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Precisão:
Média de ±30 segundos por mês
Funções básicas:
Horas, minutos, segundos, mês, dia, dia da semana, AM/PM (P)
Calendário automático definido com 28 dias para fevereiro
Despertador:
Unidades de definição: Horas, minutos
Gerador de bipes: 20 segundos
Sinal de marcação das horas: O relógio emite um bipe na passagem de cada hora.
Cronômetro:
Unidades de medida: 1/10 de segundo
Capacidade de medição: 59 minutos, 59,9 segundos (60 minutos)
Outros:
Luz LED

PT-14

Pilha:
CR1616 x 1 (pilha vendida separadamente)
Vida útil da pilha: Aproximadamente 3 anos
Condições:
– Despertador: Uma vez (20 segundos)/dia
– Iluminação: Uma vez (1,5 segundo)/dia
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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