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Aguja de las Horas   
                           Aguja  Minutos  

            Botón para             
cambiar la hora 

 
   Corona 

 

               

             Aguja de    

los segundos 

 
Modo normal 

 

 

.Instrucciones de uso: 
 

 

  

 Cronógrafo  

 
 

  .Funciones del Cronógrafo:  

. Alarma y Función horaria ON/OFF: 

  
       

 
 

.Ajuste de hora y fecha: 

 

.Ajuste de la hora de las agujas 

 

 

INICIO (TECLA A) 
A) 

(TECLA D) LUZ 

MODO (TECLA B)   

.Características: 

 

 

   
(TECLA C) REINICIO 

 

 



 
 

Prima o botão B para seleccionar entre 4 modos: 

RELÓGIO ANADÍGITO  
MANUAL DE INSTRUÇÕES 

Movimento digital: 
- Mostrador LCD com 12 dígitos, horas, minutos, segundos, dia do mês e da semana 
- Formato 12/24 horas 
- Alarme diário e sinal horário 
- Cronógrafo 1/100 de segundo 
- Retroiluminação 
 
Movimento analógico: 
- Horas, minutos e segundos 
 
*Possibilidade de usar um dos movimentos como segundo fuso horário, uma vez que têm ajuste autónomo. 

LUZ (botão D) INICIAR (botão  A) 

REPOR (botão C) MODO (botão B) 

B. Instruções 

Hora actual Cronógrafo Alarme Ajuste da hora 

C. Cronógrafo 

No modo de exibição de hora, prima o botão B para entrar no modo Cronógrafo. 
Prima A uma vez para iniciar a contagem; prima novamente A para parar a contagem. 
Prima C para repor a contagem a 0’s. 
Prima B para retomar o modo de exibição de hora. 
 

D. Alarme e sinal horário 

No modo de exibição de hora, prima os botões C e A para ligar/desligar o alarme (“ALM”). 
Prima os botões C e B para ligar/desligar o sinal horário (“SIG”). 
No modo de exibição de hora, prima duas vezes o botão B para entrar no modo Alarme, depois 
prima C uma vez para entrar no modo de ajuste da hora (horas intermitentes), e novamente para 
ajustar os minutos (minutos intermitentes). Prima A para ajustar qualquer um destes elementos. 
Prima o botão B para regressar ao modo de exibição de hora. 

A. Características 

Em qualquer modo, prima o botão D durante 3 segundos para iluminar o mostrador. 



 

Ponteiro  
de minutos 

Este relógio tem um desempenho de resistência à água até 5 bar de pressão. É adequado para um 
uso quotidiano (tomar banho, lavar as mãos, etc.), mas não é indicado para a realização de 
actividades aquáticas. 

E. Hora e Data 

No modo de exibição de hora, prima o botão B para entrar no modo Ajuste de hora. 
Prima A para seleccionar Segundos, Minutos, Segundos, Dia do mês ou Dia da Semana (o 
elemento seleccionado fica intermitente). 
Para ajustar cada elemento, prima o botão C. 
Prima o botão B para regressar ao modo de exibição de hora. 

F. Hora analógica 

Puxe a coroa. O ponteiro dos segundos pára de se movimentar. 
Rode a coroa para ajustar as horas. 
Quando terminar o ajuste, empurre a coroa com firmeza até à sua posição normal. 

Ponteiro  
de horas 

Ponteiro dos 
segundos 

Coroa  

(posição normal) 

Coroa  

(posição de ajuste) 

Resistência à água 


