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Para definir a hora e a data
1. No modo de indicação das horas, pressione A durante

aproximadamente três segundos até que o relógio
emita dois bipes.
• O ponteiro dos segundos do cronômetro se moverá

para o código da cidade que está selecionada
atualmente como sua cidade local. Esse é o modo de
definição do código da cidade.

• Neste ponto, o ponteiro dos segundos também
indicará a definição de ativação/desativação do
horário de verão (DST) atual.

2. Pressione D para mover o ponteiro dos segundos do
cronômetro para o código da cidade que deseja
selecionar como sua cidade local.
• Para maiores informações sobre os códigos das

cidades, consulte a “City Code Table” (Tabela dos
códigos das cidades) no fim deste manual.

Ponteiro dos
segundos do
cronômetro

Ponteiro dos
segundos
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Indicação das horas
Use o modo de indicação das horas para definir e ver a
hora e data atual, e para alternar entre hora normal e
hora de verão.
• O horário de verão (hora de verão) avança a definição

da hora em uma hora desde a hora normal. Lembre-se,
entretanto, de que nem todos os países ou mesmo
áreas locais empregam o horário de verão.

• Pressionar A no modo de indicação das horas faz que
o ponteiro dos segundos se mova para o dia da semana
atual. Do mesmo modo, o ponteiro dos segundos do
cronômetro se moverá para o código da cidade que está
selecionada atualmente como sua cidade local.
Pressione A para voltar à indicação normal das horas.
O relógio também voltará à indicação normal das horas
se você não realizar nenhuma operação durante
aproximadamente três segundos.

Ponteiro das
horas

Ponteiro dos segundos do
cronômetro

Ponteiro dos
minutos

Ponteiro
de 24
horas

Ponteiro dos
segundos

Dia

Dia da semana
Código da cidade

Pressione A.▲

▲
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Pressione A.

Pressione A durante
aproximadamente três segundos.▲

Modo de indicação
das horas

(página P-8)

▲

Modo do cronômetro  (página P-14)

Pressione B ou D.

▲

Pressione D.
(Quando o cronômetro
estiver reposicionado a zero.)

Definição da hora/data
(página P-9)

▲ ▲
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Guia geral

Modo do despertador
(página P-22)

Pressione C.▲ Pressione C.▲

Modo da hora mundial
(página P-18)

Pressione C.
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Sobre este manual
• As operações dos botões são indicadas usando as

letras mostradas na ilustração.
• Cada seção deste manual oferece as informações que

você precisa saber para realizar as operações em cada
modo. Maiores detalhes e informações técnicas podem
ser encontrados na seção “Referências”.

• Para garantir que este relógio lhe proporcione os anos
de serviço para os quais foi concebido, certifique-se de
ler atentamente e de seguir as instruções dadas em
“Manutenção pelo usuário”.

Ponteiro das
horas

Ponteiro dos minutos

Data

Ponteiro dos
segundos

Ponteiro dos segundos
do cronômetro

Ponteiro de
24 horas

Ponteiros da hora
mundial/hora do
despertador
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Prefácio
Congratulações pela sua escolha deste relógio CASIO. Para obter o máximo da sua
compra, certifique-se de ler este manual atentamente.
• Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras

referências.

O que fazer se o ponteiro dos segundos (mostrador às 6 horas) estiver
parado

O relógio sai da fábrica com o ponteiro dos segundos
parado para conservar a energia da pilha. Mesmo que o
ponteiro dos segundos esteja parado, o relógio continua a
manter a hora atual internamente. Se o ponteiro dos
segundos estiver parado ao comprar o relógio, pressione
qualquer um dos botões do relógio para iniciar o
movimento do ponteiro.

Ponteiro dos segundos

MO1702-PE
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Para ver as horas em uma outra cidade
No modo da hora mundial, use D para mover o ponteiro dos segundos do
cronômetro para o código da cidade que deseja selecionar como a cidade da hora
mundial.
• Os ponteiros do mostrador da hora mundial se movem para indicar a hora atual no

código da cidade selecionado. A exibição do dia continuará a indicar o dia na sua
cidade local.

• Para maiores informações sobre os códigos das cidades, consulte a “City Code
Table” (Tabela dos códigos das cidades) no fim deste manual.

Para verificar se a hora para o código da cidade selecionada está no horário
normal ou horário de verão
1. No modo da hora mundial, use D para selecionar o código da cidade que deseja

verificar.
2. Pressione A.
• O ponteiro dos segundos se moverá para OFF no caso do horário normal, e para

ON no caso do horário de verão.
• Se você não realizar nenhuma operação dentro de aproximadamente três

segundos, o relógio voltará à indicação normal das horas.
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Hora mundial
O modo da hora mundial exibe a hora atual em 27
cidades (29 fusos horários) ao redor do mundo. Uma
simples operação alterna sua cidade local com a cidade
da hora mundial selecionada atualmente.
• Ao entrar no modo da hora mundial, o ponteiro dos

segundos do cronômetro se moverá automaticamente
para o código da cidade que está selecionado
atualmente como o código da cidade da hora mundial.
Ao mesmo tempo, os ponteiros do mostrador da hora
mundial se moverão para a hora atual em tal cidade.

• Se a hora atual mostrada para uma cidade estiver
errada, verifique as definições da cidade local e faça as
mudanças necessárias (página P-9).

• Todas as operações nesta seção são realizadas no
modo da hora mundial (página P-6).

Mostrador da
hora mundial
(Formato de 24
horas)

Ponteiro dos
segundos

Código da cidade

Ponteiro dos segundos
do cronômetro
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3. Verifique o tempo decorrido.
• Quando terminar uma cronometragem de tempo decorrido, pressione D para

reposicionar o cronômetro a zero. O cronômetro parará e será reposicionado a zero
mesmo que você pressione D enquanto a cronometragem do tempo decorrido
estiver em andamento.

• Para voltar ao modo de indicação das horas, pressione D enquanto o cronômetro
estiver reposicionado a zero.
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Para iniciar uma cronometragem de tempo decorrido no modo de indicação das
horas
1. No modo de indicação das horas, pressione B para iniciar a cronometragem do

tempo decorrido.
• Depois de pressionar B no modo de indicação das horas, a cronometragem do

tempo decorrido não começará dentro de aproximadamente um segundo.
• A cronometragem do tempo decorrido não começará se você pressionar B no

modo de indicação das horas enquanto durante uma das seguintes condições.
Enquanto um alarme estiver soando
Enquanto o relógio estiver mudando de um dia para o seguinte (à meia-noite)

2. Pressione B para parar a cronometragem do tempo decorrido.
• Você pode reiniciar e parar a cronometragem do tempo decorrido quantas vezes

quiser pressionando B.
• O ponteiro de 1/20 de segundo gira somente durante os primeiros 60 segundos e

então pára. Quando a cronometragem do tempo decorrido é parada (pela
pressão de B), o ponteiro de 1/20 de segundo salta para a indicação de 1/20 de
segundo (que é mantida internamente).
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Para iniciar uma cronometragem de tempo decorrido no modo cronômetro
1. No modo de indicação das horas, pressione D para entrar no modo do cronômetro.
2. No modo do cronômetro, pressione B para iniciar a cronometragem do tempo

decorrido.
3. Pressione B para parar a cronometragem do tempo decorrido.

• Você pode reiniciar e parar a cronometragem do tempo decorrido quantas vezes
quiser pressionando B.

• O ponteiro de 1/20 de segundo gira somente durante os primeiros 60 segundos e
então pára. Quando a cronometragem do tempo decorrido é parada (pela
pressão de B), o ponteiro de 1/20 de segundo salta para a indicação de 1/20 de
segundo (que é mantida internamente).

4. Verifique o tempo decorrido.
• Quando terminar uma cronometragem de tempo decorrido, pressione D para

reposicionar o cronômetro a zero. O cronômetro parará e será reposicionado a zero
mesmo que você pressione D enquanto a cronometragem do tempo decorrido
estiver em andamento.

• Para voltar ao modo de indicação das horas, pressione D enquanto o cronômetro
estiver reposicionado a zero.
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Cronômetro
O modo do cronômetro lhe permite cronometrar o tempo
decorrido.
• Ao entrar no modo do cronômetro, o ponteiro de 1/20 do

cronômetro e o ponteiro dos minutos do cronômetro se
movem para 0.

• Você pode iniciar uma cronometragem de tempo
decorrido com o cronômetro enquanto o cronômetro
está no modo do cronômetro ou no modo de indicação
das horas.

• A faixa de exibição do cronômetro é de 23 horas, 59
minutos e 59,95 segundos.

• O cronômetro continua a funcionar, recomeçando de
zero após atingir o seu limite, até que você o pare.

• Você só pode mudar para outro modo desde o modo do
cronômetro enquanto o cronômetro estiver parado e
reposicionado a zero.

Ponteiro dos segundos do
cronômetro

Ponteiro de 1/20 de
segundo do cronômetro

Ponteiro dos minutos
do cronômetro

Ponteiro das horas
do cronômetro
(Formato de 24
horas)
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• Depois de fazer a definição do dia, você pode retornar ao modo de definição da
hora (página P-11) pressionando C. Pressionar C fará que o relógio emita
dois bipes.

12. Depois que todas as definições estiverem como quiser e a indicação do dia não
estiver mais mudando, pressione A. Isso fará que o ponteiro dos segundos
comece a mover-se de novo e que os outros ponteiros comecem a mover-se de
suas posições atuais.

• Você pode pressionar A a qualquer momento durante o procedimento acima para
voltar ao modo de indicação das horas.

• O calendário totalmente automático incorporado do relógio faz compensações para
meses de comprimento diferente e anos bissextos. Depois de definir a data, não há
nenhuma razão para alterá-la, exceto após a troca da pilha do relógio.
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8. Quando a definição do ano estiver como quiser,
pressione C.
• Isso fará que o relógio emita um bipe e mude para o

modo de definição do mês.
9. Use D para mover o ponteiro dos segundos do

cronômetro no sentido horário para o mês que deseja
especificar. Para definir Março, por exemplo, mova o
ponteiro para 3 (Mar).

10. Quando a definição do mês estiver como quiser,
pressione C.
• Isso fará que o relógio emita um bipe e mude para o

modo de definição do dia.
11. Use D (+) e B (–) para alterar a definição do dia.

• Ao definir o dia, o relógio salta automaticamente os
dias (30 e 31) que não estão incluídos no mês
selecionado atualmente. Se você não puder
selecionar 30 ou 31 quando quiser fazer isso,
certifique-se de que o mês correto esteja
selecionado.

Dez Jan
Fev

MarSet

Out
Nov

Abr

MaiJunJul

Ago

Definição do mês

Ponteiro dos segundos
do cronômetro

DiaMês
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5. Use D (+) e B (–) para alterar a definição da hora
(horas e minutos).
• Ao definir a hora, certifique-se de que o ponteiro de

24 horas também esteja na posição correta.
6. Quando a definição da hora estiver como quiser,

pressione C.
• Isso fará que o relógio emita um bipe e mude para o

modo de definição do ano.
7. Use D e B para alterar a definição do ano.

• Você pode definir o ano dentro do intervalo de 2001 a
2099.

• Use B para mover o ponteiro dos segundos do
cronômetro no sentido horário para o valor do dígito
da dezena que deseja especificar. Para definir 2012,
por exemplo, mova o ponteiro para 10.

• Use D para mover o ponteiro dos segundos no
sentido horário para o valor do dígito da unidade que
deseja especificar. Para definir 2012, por exemplo,
mova o ponteiro para 2.
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Ponteiro dos
segundos do
cronômetro

Definição do ano
(dígito da dezena)

Definição do ano
(dígito da unidade)

Ponteiro dos
segundos
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3. Pressione B para ativar ou desativar a definição do
horário de verão (DST) indicada pelo ponteiro dos
segundos.
• Mesmo depois de alterar a definição da hora de

verão, você ainda pode usar D para selecionar um
código diferente para a cidade local se quiser.

4. Quando as definições da cidade local e hora de verão
estiverem como quiser, pressione C.
• Isso fará que o relógio emita um bipe e o ponteiro dos

segundos do cronômetro se mova para a posição das
12 horas. Esse é o modo de definição da hora.

• Todos os ponteiros (exceto o ponteiro dos segundos
do cronômetro e o ponteiro dos segundos) e a
indicação do dia mudarão automaticamente para as
definições atuais da hora e data para o código da
cidade selecionada.

• Todas as operações de botão são desativadas
enquanto os ponteiros e a indicação do dia estão
mudando.

Ponteiro das
horas

Ponteiro dos segundos
do cronômetro

Ponteiro dos
minutos
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• O movimento em alta velocidade dos ponteiros e do dia continuará até que você
pressione algum botão, ou até que o(s) ponteiro(s) em movimento e o dia terminem
um ciclo completo.

– Um ciclo completo para os ponteiros é 24 horas.
– Um ciclo completo para o dia é 31 dias.

Indicação das horas
• A data mudará automaticamente quando a hora atual atingir a meia-noite. A

mudança da data no fim do mês pode levar mais tempo do que o normal.
• A hora atual para todos os códigos de cidade no modo de indicação das horas é

calculada de acordo com o diferencial da hora média de Greenwich (GMT) de cada
cidade, com base na definição da hora da cidade local.

• O diferencial GMT é calculado por este relógio com base nos dados coordenados
da hora universal (UTC*).
* UTC é o padrão científico mundial de indicação das horas. Esses dados são

baseados em relógios atômicos (césio) mantidos cuidadosamente, que mantêm a
hora com precisão dentro de microssegundos. Os segundos de salto são
adicionados ou subtraídos conforme necessário para manter os dados UTC em
sincronismo com a rotação da Terra. O ponto de referência para os dados UTC é
Greenwich, Inglaterra.
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Referências
Esta seção contém maiores detalhes e informações técnicas sobre a operação do
relógio.
Ela também contém precauções e notas importantes sobre os vários recursos e
funções deste relógio.

Funções de retorno automático
• Se você deixar o relógio no modo do despertador durante dois ou três minutos sem

realizar nenhuma operação, ele voltará automaticamente ao modo de indicação das
horas.

• Se você não realizar nenhuma operação durante aproximadamente dois ou três
minutos enquanto um modo de definição estiver selecionado, o relógio sairá do
modo de definição automaticamente.

Movimento em alta velocidade
• Os botões D e B são usados para alterar a definição dos ponteiros em vários

modos de definição. Na maioria dos casos, manter um desses botões pressionado
iniciará um movimento em alta velocidade do(s) ponteiro(s) aplicável(is) e do dia.
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4. Depois de confirmar que os ponteiros da hora mundial/
hora do despertador estão em suas posições originais
corretas, pressione C. Isso avançará o modo para o
ajuste da posição original do dia.
• O dia está na sua posição original correta se mostrar

“1”. Se não, use D (+) e B (–) para alterar o dia
para “1”.

5. Para voltar ao modo de indicação das horas, pressione
A.

Dia

Posição original correta
do dia
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• O ponteiro de 24 horas se move de acordo com as
definições das horas, minutos e segundos. Ao definir
a hora, certifique-se de que o ponteiro de 24 horas
também esteja na posição correta.

3. Depois de confirmar que os ponteiros estão em suas
posições originais corretas, pressione C. Isso
avançará o modo para o ajuste das posições originais
dos ponteiros da hora mundial/hora do despertador.
• Se os ponteiros da hora mundial/hora do despertador

(horas, minutos) apontarem para 24, isso significa
que eles estão em suas posições originais corretas.
Caso contrário, use D (+) e B (–) para mover os
ponteiros até que apontem para 24.

Ponteiros da hora mundial/
hora do despertador

Posições originais
corretas dos ponteiros da

hora mundial/hora do
despertador
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• O ponteiro dos segundos do cronômetro está na
posição original apropriada se ele se mover para a
posição das 12 horas. Caso contrário, pressione B
para movê-lo para a posição das 12 horas.

2. Depois de confirmar que o ponteiro dos segundos e o
ponteiro dos segundos do cronômetro estão em suas
posições originais apropriadas, pressione C.
Isso mudará o relógio para o ajuste das posições
originais do ponteiro das horas e do ponteiro dos
minutos.
• O ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos estão

em suas posições originais apropriadas se eles se
moverem para a posição das 12 horas, e se o
ponteiro de 24 horas estiver apontando para 24
horas. Se os ponteiros não estiverem posicionados
corretamente, use D (+) e B (–) para mover todos
os três ponteiros para suas posições originais
apropriadas.

Ponteiro de 24 horas

Posições originais
corretas dos ponteiros

das horas e dos minutos

Ponteiro dos
minutosPonteiro

das horas
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Ajuste das posições originais
Se você perceber que os ponteiros do relógio não estão indicando corretamente as
12 horas, definições de ativação/desativação (ON/OFF), ou outras definições, você
pode ajustar as “posições originais” dos ponteiros manualmente para corrigir isso.

Para ajustar as posições originais
1. No modo de indicação das horas, mantenha A

pressionado e, em seguida, pressione C durante
aproximadamente três segundos até que o relógio
emita um bipe.
• Isso indica que o relógio está no modo de ajuste das

posições originais da hora e do dia.
• Se o ponteiro dos segundos se mover para “0”, ele

está na posição original correta. Se não, use D para
mover o ponteiro dos segundos para “0”.

Ponteiro dos segundos
do cronômetro

Ponteiro dos segundos
Posições originais corretas do ponteiro dos segundos
e do ponteiro dos segundos do cronômetro
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2. Use D (+) e B (–) para alterar a definição da hora do despertador.
• Cada pressão de um dos botões altera a definição em um minuto.

3. Depois de definir a hora do despertador, pressione A para sair do modo de
definição.

• Definir a hora do despertador faz que o despertador seja ativado automaticamente.

Operação do despertador
O alarme soa na hora despertador durante 10 segundos, independentemente do
modo em que o relógio estiver.
• As operações do despertador são realizadas de acordo com a hora do modo de

indicação das horas.
• Pressionar qualquer botão interrompe o som do alarme.

Para ativar e desativar um despertador
No modo do despertador, pressione A para ativar (ON) ou desativar (OFF) o
despertador que é indicado pelo ponteiro dos segundos.
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Despertador
Quando o despertador está ativado, o alarme soa quando
a hora do despertador é atingida.
• Toda vez que você entrar no modo do despertador, o

ponteiro dos segundos do cronômetro se moverá para a
posição ALM. O ponteiro dos segundos se moverá para
o estado de ativação/desativação (ON/OFF) atual do
despertador.

• Todas as operações nesta seção são realizadas no
modo do despertador (página P-6).

Para definir a hora de um despertador
1. No modo do despertador, pressione A durante

aproximadamente três segundos até que o relógio
emita um bipe. Isso indica que o relógio está no modo
de definição.
• O ponteiro dos segundos se moverá para ON

(despertador ativado) neste ponto.

Indicador
de modo

Ponteiro das
horas da hora
do despertador
(Formato de 24
horas)

Ponteiro dos minutos
da hora do despertador

Ponteiro dos
segundos
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Alternação entre sua cidade local e cidade da hora mundial
Você pode usar o procedimento abaixo para alternar sua cidade local com a cidade
da hora mundial. Isso muda sua cidade local para a cidade da hora mundial, e a
cidade da hora mundial para sua cidade local. Esta função é útil quando você viaja
com freqüência entre duas cidades em diferentes fusos horários.

Para alternar entre sua cidade local e cidade da hora mundial
1. No modo da hora mundial, use D para selecionar a cidade da hora mundial

desejada.
2. Pressione B durante aproximadamente três segundos até que o relógio emita um

bipe.
• Isso fará que a cidade da hora mundial (selecionada no passo 1) seja sua cidade

local. Ao mesmo tempo, isso muda a cidade local selecionada antes do passo 2
como a cidade da hora mundial.

• Depois de alternar a cidade local e a cidade da hora mundial, o relógio permanece
no modo da hora mundial com a cidade que foi selecionada como a cidade local
antes do passo 2, exibida agora como a cidade da hora mundial.
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Para alternar um código de cidade entre hora normal e hora de verão
1. No modo da hora mundial, use D para selecionar o

código da cidade cuja definição de hora normal/hora de
verão deseja alterar.

2. Pressione A durante aproximadamente três segundos
até que o relógio emita um bipe. Isso fará que o
ponteiro dos segundos se alterne entre ON (Horário de
verão) e OFF (Horário normal).

• Repare que não é possível alternar entre hora normal e
hora de verão enquanto GMT estiver selecionado como
o código de cidade.

• Repare que a definição da hora normal/hora de verão
afeta apenas o código de cidade exibido atualmente.
Os códigos de outras cidades não são afetados.

Pressione A
durante três
segundos.▲

▲
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• Based on data as of March 2008.
• The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer

time are determined by each individual country.
* In December 2007, Venezuela changed its offset from –4.0 to –4.5. Note, however,

that this watch displays an offset of –4.0 (the old offset) for the CCS (Caracas,
Venezuela) city code.
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City Code Table

Pago Pago
Honolulu

Anchorage

Los Angeles

Denver

Chicago

New York

Caracas
Rio De Janeiro

London

Paris

City City UTC Offset/
Code GMT Differential
PPG
HNL
ANC

LAX

DEN

CHI

NYC

CCS*
RIO
– 02
– 01
GMT
LON

PAR

–11.0
–10.0
–09.0

–08.0

–07.0

–06.0

–05.0

–04.0
–03.0
–02.0
–01.0

+00.0

+01.0

Athens

Jeddah
Tehran
Dubai
Kabul

Karachi
Delhi

Dhaka
Yangon
Bangkok

Hong Kong

Tokyo
Adelaide
Sydney
Noumea

Wellington

+02.0

+03.0
+03.5
+04.0
+04.5
+05.0
+05.5
+06.0
+06.5
+07.0

+08.0

+09.0
+09.5
+10.0
+11.0
+12.0

ATH

JED
THR
DXB
KBL
KHI
DEL
DAC
RGN
BKK

HKG

TYO
ADL
SYD
NOU
WLG

City City UTC Offset/
Code GMT Differential
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City Code Table
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A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por
quaisquer perdas ou reclamações de terceiros que possam provir do uso deste
relógio.

• Um choque violento da superfície fluorescente impressa com uma outra superfície
pode transpassar a impressão colorida para a outra superfície.
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• Guarde este manual e qualquer outro documento que venha com o relógio num
lugar seguro para futuras referências.

Para relógios equipados com pulseiras de resina...
• Pode-se observar uma substância pulverosa esbranquiçada na pulseira. Esta

substância não causará danos à sua pele ou roupa e pode ser removida facilmente
com um pano.

• Deixar a pulseira de resina molhada com suor ou água, ou guardá-la em uma área
sujeita a alta umidade pode deteriorar, cortar ou rachar a pulseira. Para garantir
uma vida útil longa para a pulseira de resina, remova a sujeira ou água da pulseira
com um pano macio o mais rápido possível.

Para relógios equipados com pulseiras e caixas fluorescentes...
• Uma exposição longa à luz solar direta pode causar o esvanecimento das cores

fluorescentes.
• A umidade pode causar o esvanecimento das cores fluorescentes. Certifique-se de

remover qualquer umidade da superfície do relógio o mais rápido possível.
• O contato longo com qualquer outra superfície molhada pode causar a

descoloração das cores fluorescentes. Certifique-se de remover qualquer umidade
da superfície fluorescente e evite o contato com outras superfícies.
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• Para limpar o relógio e a pulseira, use um pano suave e seco ou um pano suave
molhado em uma solução fraca de água e uma mistura de detergente neutro. Nunca
utilize produtos voláteis (tais como benzina, diluentes, aerossóis, etc.).

• Não deixe que o relógio entre em contato direto com líquidos para cabelo, águas-
de-colônia, cremes bronzeadores, e outros cosméticos, pois isso pode causar a
deterioração das partes plásticas do relógio. Se o relógio entrar em contato com
esses ou outros cosméticos, limpe-o imediatamente com um pano seco e macio.

• Guarde seu relógio em um local seco quando não o estiver usando.
• Evite colocar o relógio em contato com gasolina, solventes para limpeza, aerossóis,

agentes adesivos, tintas, etc. Reações químicas com tais agentes podem destruir
as vedações, a caixa e o acabamento.

• Os acabamentos pintados podem ser descoloridos e desgastados por uma pressão
muito forte, esfregação a longo prazo, raspagem, fricção, etc.

• Alguns modelos apresentam impressão de serigrafia em suas pulseiras. Seja
cuidadoso com a limpeza de tais pulseiras evitando esfregar com muita força nos
desenhos estampados.

• Sempre mantenha as pilhas fora do alcance de crianças pequenas. Se uma pilha for
engolida acidentalmente, procure um médico imediatamente.
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Resistência a choques:  O relógio pode ser usado no pulso durante a prática de
quaisquer esportes vigorosos. (Tome cuidado para não bater o vidro
frontal contra objetos duros.)

Resistência a vibrações:  O relógio pode ser usado na prática de motocross,
operação com serrote de cadeia, operação de perfuração de rochas, etc.

• Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa posterior.
• A exposição a uma carga eletrostática forte pode fazer que o relógio exiba uma hora

errada e pode até avariar os componentes do relógio.
• A carga eletrostática também pode causar o aparecimento momentâneo de linhas,

que se parecem a circuitos, no mostrador. Isso, no entanto, não afeta as funções do
relógio.

• A vedação de borracha que protege o relógio contra a água e poeira deve ser
substituída cada dois ou três anos.

• Em caso de aparecimento de condensações dentro do relógio, providencie a
imediata revisão pelo seu revendedor ou distribuidor CASIO.

• Evite a exposição do relógio à temperaturas extremamente altas.
• Não use a pulseira apertada demais. Você deve deixar um espaço de modo que um

dedo possa ser introduzido entre a pulseira e o pulso.
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*Observações
• Se o seu relógio não tiver as indicações “WATER RESIST” ou “WATER RESISTANT”

na sua parte posterior ou frontal, mantenha-o afastado de qualquer umidade.
• Mesmo que o seu relógio seja resistente à água, não pressione os botões nem gire a

coroa enquanto o relógio estiver submerso na água.
• Somente os relógios marcados com as indicações “AIR DIVER’S 200M” ou “DIVER’S

WATCH 200M” podem ser usados durante mergulhos subaquáticos (com tanques de
ar).

• Alguns relógios resistentes à água têm pulseiras de couro. Certifique-se de secar
uma pulseira de couro completamente se a mesma ficar molhada. Usar o relógio
com uma pulseira molhada pode reduzir a vida útil da pulseira e causar a sua
descoloração. Usar uma pulseira molhada também pode causar uma irritação na
pele.

Cuidados com o seu relógio
• Este relógio foi projetado para ser usado em tarefas vigorosas. Para proteger as

peças eletrônicas, ele vem com amortecedores tanto na parte interna como na
externa, com os quais se consegue uma notável resistência a choques e vibrações.
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Manutenção pelo usuário
Pilha: A pilha é instalada durante a fabricação e deve ser substituída ao primeiro

sinal de enfraquecimento (luz não acende ou atraso da hora) pelo seu
revendedor ou distribuidor CASIO.

Resistência à água: Este relógio resiste ao ingresso de água até a pressão estática
indicada em sua caixa (5, 10 ou 20 bars), e à imersão em água salgada até a
profundidade indicada. Repare, entretanto, que a pressão dinâmica gerada pelo
movimento dentro da água é maior que a pressão estática. Observe o seguinte.

Salpicos, Natação, lavagem Mergulho livre ou Mergulho com equipamento de
chuvas, etc. de auto, etc. com snorkel, etc. respiração, mergulho scuba

– Não Não Não Não
WATER RESISTANT Sim Não Não Não

5 BAR WATER RESISTANT Sim Sim Não Não
10 BAR WATER RESISTANT Sim Sim Sim Não
20 BAR WATER RESISTANT Sim Sim Sim Não

*Designação na caixa
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Especificações
Precisão em temperatura normal: ±20 segundos por mês
Indicação das horas: Horas, minutos (o ponteiro se move cada 10 segundos),

segundos, 24 horas, dia, dia da semana
Sistema do calendário: Calendário totalmente automático programado do ano

2001 ao ano 2099
Outros: Código da cidade local (um dos 27 códigos de cidade disponíveis pode

ser designado); Hora de verão/Hora normal
Cronômetro: Capacidade de cronometragem: 23:59'59.95"

Unidade de medida: 1/20 de segundo
Hora mundial: 27 cidades (29 fusos horários)

Outros: Hora normal/Hora de verão; Troca entre cidade local e cidade da hora
mundial

Despertador: Despertador diário

Pilha: Uma pilha de óxido de prata (Tipo: SR927W)
Aproximadamente 2 anos com o tipo SR927W (assumindo uma operação do
alarme de 10 segundos por dia).


