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INDICAÇÕES E BOTÕES

Ponteiro	das	horas

Ponteiro	pequeno	dos	
segundos

Submostrador	do	
alarme	(Ponteiros	
das	horas	e	minutos	
do	cronómetro)

Ponteiro	dos	
minutos

a. Posição normal 
b. Posição do primeiro 

clique: 
 acerto do calendário, 
 acerto do alarme
c. Posição do segundo 

clique: 
 acerto horário, 
 ajustamento da 
 posição dos ponteiros

Ponteiro	do	dia	da	semana		
(indicador	do	modo)	

Ponteiro	do	calendário
	(Ponteiro	de	segundos	do	
cronómetro)

a     b      c

B

A

n	 HORA
•	 Ponteiros	das	horas,	minutos	e	pequeno	dos	segundos.

n	 CRONÓMETRO	
•	 Cronómetro	de	24	horas	em	incrementos	de	1/5	de	segundo.
•	 Cronometragem	de	tempos	parciais	a	pedido.	
•	 Quando	a	contagem	atinge	24	horas,	o	cronómetro	pára	automaticamente	e	

é	reinicializado.

n	 ALARME	SIMPLES
•	  O	alarme	pode	ser	acertado	para	soar	apenas	uma	vez	numa	hora	designada	

dentro	de	24	horas.
•			A	função	demonstradora	de	som	está	disponível.	

n	 CALENDÁRIO	PERPÉTUO
•			O	dia	do	mês	é	 indicado	pelo	ponteiro	central	no	modo	CALENDÁRIO/

ALARME.
•			O	dia	da	semana	é	indicado	pelo	ponteiro	do	dia	da	semana	na	posição	das	

12	horas.	
•			Não	há	necessidade	de	ajustar	o	dia	do	mês	no	 final	do	mês	até	28	de	

Fevereiro	de	2100.
•			O	mês	e	o	ano	podem	ser	verificados	a	pedido.

CARACTERÍSTICAS

COROA
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COROA TIPO BLOQUEIO A ROSCA

◆	 Alguns	modelos	podem	possuir	um	mecanismo	de	bloqueio	a	rosca	que	
bloqueia	firmemente	a	coroa	pela	rosca	quando	não	está	sendo	operada.	

◆	 O	bloqueio	da	coroa	contribui	para	evitar	erros	operacionais	e	elevar	a	
qualidade	de	resistência	à	água	do	relógio.

◆	 É	necessário	desbloquear	a	coroa	tipo	bloqueio	a	rosca	antes	de	manuseá-la.

	 Depois	de	acabar	de	manusear	a	coroa,	volte	a	bloqueá-la.

l  Como	utilizar	a	coroa	tipo	bloqueio	a	rosca
	 	 Mantenha	a	coroa	firmemente	bloqueada	excepto	quando	necessite		
	 	 de	manuseá-la.

◆	◆	Os	 caracteres	 do	 indicador	 do	 modo	 ou	 do	 indicador	 do	 dia	 do	 mês	 e	 sua	
orientação	podem	diferir	segundo	o	modelo.

  		Modelo	CHR     Modelo	CHRONO

◆ O	ponteiro	central	tem	dupla	função:

[Como	desbloquear	a	coroa	tipo	bloqueio	a	rosca]
Rode	a	coroa	no	sentido	anti-horário.
A	coroa	fica	desbloqueada	e	pode	ser	manuseada.

[Como	bloquear	a	coroa	tipo	bloqueio	a	rosca]
Depois	de	terminar	de	manusear	a	coroa,	rode-a	no	sentido	
horário	enquanto	a	pressiona	suavemente	para	dentro	na	
direcção	do	corpo	do	relógio	até	parar.

* Ao	bloquear	a	coroa,	rode-a	lentamente	e	com	cuidado,	assegurando-se	de	que	a	rosca	está	
engatada	correctamente.	

*		Tome	 cuidado	 em	 não	 forçá-la	 a	 entrar,	 pois	 isso	 pode	 danificar	 o	 orifício	 da	 rosca	 na	
caixa.	

-  No modo CALENDÁRIO/ALARME, indica o dia do mês, o mês e o ano bissexto pela sua 
extremidade da base (    )como um ponteiro do calendário.  

-  No modo CRONÓMETRO, indica o segundo pela sua extremidade da ponta (   ) como 
um ponteiro de segundos do cronómetro.

*	O	modelo	da	esquerda	será	usado	como	exemplo	na	secção	seguinte	deste	manual.

*	 Alguns	modelos	podem	ter	uma	coroa	tipo	bloqueio	a	rosca.	Se	o	seu	relógio	tiver	uma	
coroa	tipo	bloqueio	a	rosca,	consulte	a	secção		“COROA	TIPO	BLOQUEIO	A	ROSCA.”

*	 Nas	secções	seguintes	deste	manual	poderão	ser	usadas	ilustrações	simplificadas.
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◆ Este	relógio	está	concebido	de	forma	que	os	seguintes	ajustamentos	sejam	
realizados	com	a	coroa	na	posição	do	segundo	clique.

	1)	 Acerto	horário	para	o	mostrador	principal	e	para	o	submostrador	do	alarme.
	2)	 Ajustamento	da	posição	do	ponteiro	para	os	ponteiros	das	horas	e	minutos	

do	alarme,	ponteiro	do	dia	da	semana	e	ponteiro	do	calendário.	

Submostrador	do	
alarme	(Ponteiros	das	
horas	e	minutos	do	alarme)

Segundo	clique ▲

 ▲

B

B

B

Mostrador	principal Ponteiro	do	dia	
da	semana

Ponteiro	do	
calendário	

ACERTO HORÁRIO E AJUSTAMENTO DA 
POSIÇÃO DOS PONTEIROS

*	 Quando	todos	os	ponteiros	estão	
em	 posição	 correcta,	 não	 há	
necessidade	 de	 ajustar	 as	 suas	
posições.	

*	 Quando	algum	ponteiro	requer	
o	ajustamento	da	sua	posição,	
complete	 primeiro	 o	 processo	
de	ajustamento	da	posição	do	
ponteiro	e	depois	avance	para	
o	processo	do	acerto	horário.

◆  Cada	vez	que	se	pressiona	o	botão	B,	o	modo	da	indicação	muda	alternamente	
entre	o	modo	CALENDÁRIO/ALARME	e	o	modo	CRONÓMETRO.

COMO MUDAR O MODO DA INDICAÇÃO

Ponteiro	do	
calendário

Ponteiro	do	dia	
da	semana

MODO	CALENDÁRIO/ALARME MODO	CRONÓMETRO

*	Quando	se	comuta	o	modo	da	indicação,	a	função	dos	ponteiros	mudará	em	conformidade.

*	Antes	de	comutar	o	modo	de	indicação	do	modo	CRONÓMETRO	para	o	modo	CALENDÁRIO/
ALARME,	assegure-se	de	que	o	cronómetro	foi	reinicializado.

*	Enquanto	o	 cronómetro	está	 a	 contar,	 o	botão	B	é	usado	para	 as	 funções	de	“TEMPOS	
PARCIAIS,”	“LIBERAÇÃO	DO	TEMPO	PARCIAL,”	ou	“REINICIALIZAÇÃO.”

Ponteiro	dos	
minutos

Submostrador	do	
alarme

Indicador	do	modo

Ponteiro	das	
horas	e	minutos	
do	cronómetro

Ponteiro	
pequeno	dos	
segundos

Ponteiro	de	
segundos	do	
cronómetro

B
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● Acertos	horários	para	o	mostrador	principal	e	
	 submostrador	de	alarme	

Rode-a	para	acertar	a	hora	do	mostrador	
principal.

Puxe	 para	 o	 segundo	 clique	 quando	 o	
ponteiro	pequeno	dos	segundos	estiver	na	
posição	das	12	horas.	
O	ponteiro	pequeno	dos	segundos	pára	
imediatamente.

Ponteiro	pequeno	
dos	segundos

*	Se	se	puxar	a	coroa	para	fora	enquanto	o	
cronómetro	está	 a	 contar,	 o	 cronómetro	
será	automaticamente	reinicializado.

*	Se	se	puxar	a	coroa	para	fora	enquanto	o	
alarme	 está	 programado,	 o	 alarme	 será	
automaticamente	cancelado.

*	Esta	operação	pode	ser	realizada	tanto	
no	modo	CALENDÁRIO/ALARME	como	
no	modo	CRONÓMETRO.Segundo	clique

Segundo	clique

*	É	 recomendável	 acertar	 os	 ponteiros	
com	 alguns	 minutos	 de	 avanço	 em	
relação	à	hora	corrente,	 tomando	em	
consideração	o	tempo	requerido	para	
completar	 o	 acerto	 horário	 para	 o	
submostrador	de	alarme,	após	o	que	a	
coroa	será	empurrada	para	dentro.

t

●  Como	verificar	a	posição	dos	ponteiros
	 No	modo	CRONÓMETRO,	depois	de	reinicializar	o	cronómetro,	verifique	a	posição	

de	cada	ponteiro,	consultando	o	quadro	a	seguir.

Nome	do	ponteiro Posição	correcta
Ponteiros	da	horas	e	minutos	do	cronómetro	
(Ponteiros	das	horas	e	minutos	do	alarme)

0:00

Ponteiro	de	segundos	do	cronómetro	
(Ponteiro	do	calendário)

Posição	do	segundo	0

Ponteiro	do	indicador	do	modo	
(Ponteiro	do	dia	da	semana)

Posição	CHR

COROA

COROA

COROA

*	Ao	utilizar	o	relógio	numa	localidade	com	
um	fuso	horário	diferente,	só	precisa	de	
ser	acertada	a	hora.	

*	Em	 tal	 caso,	 é	 necessário	 acertar	 a	
hora	do	mostrador	principal	e	a	hora	do	
submostrador	correctamente.

Ponteiro	de	
segundos	do	
cronómetro

Ponteiro	indicador	do	modo

Ponteiros	das	
horas	e	minutos	
do	cronómetro
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COROA

Puxe-a	 para	 o	 segundo	
clique.	

Segundo	clique

*	Se	 se	 puxar	 a	 coroa	 para	 fora	 enquanto	 o	 cronómetro	 está	 a	 contar,	 o	 cronómetro	 será	
automaticamente	reinicializado.

*	Se	se	puxar	a	coroa	para	fora	enquanto	o	alarme	está	programado,	o	alarme	será	automaticamente	
cancelado.

*	Esta	 operação	 pode	 ser	 realizada	 tanto	 no	 modo	 CALENDÁRIO/ALARME	 	 como	 no	 modo	
CRONÓMETRO.

●		Ajustamento	da	posição	dos	ponteiros	das	horas	e	minutos	de		
	 alarme,	ponteiro	do	dia	da	semana	e	ponteiro	do	calendário	

◆	 Se algum ponteiro não está em posição correcta, ajuste-o realizando o procedimento 
seguinte. 

◆  Após completar o processo de ajustamento da posição dos ponteiros, é necessário acertar 
a hora do mostrador principal e a hora do submostrador de alarme correctamente. 

COROA

B Pr e s s ion e	 p ar a	 a c e r t a r 	 a 	 hor a	 d o	
submostrador	 do	 alarme	 pela	 hora	
actual	no	formato	de	24	horas.	

◆ A hora do mostrador principal deve ser acertada no formato de 12 horas, independente-
mente de ser AM ou PM.

◆ Ao acertar o ponteiro dos minutos, primeiro avance-o 4 a 5 minutos para lá do 
tempo desejado, e depois faça-o recuar para o minuto exacto.

Depois	de	completados	os	acertos	
horários	para	o	mostrador	principal	
e	para	o	submostrador	de	alarme,	
empurre-a	para	a	posição	normal.

COROA

B

Mostrador	
principal

Submostrador	
do	alarme

Segundo	clique

*	Cada	vez	que	se	pressiona	o	botão	B,	a	hora	do	
submostrador	do	alarme	avança	um	minuto.	

*	Os	ponteiros	movem-se	rapidamente	se	se	
mantiver	premido	o	botão	B.

*	Assegure-se	de	que	a	hora	do	submostrador	do	
alarme	seja	acertada	exactamente	na	mesma	
hora	que	a	hora	do	mostrador	principal,	que	
foi	previamente	acertada,	no	formato	de	24	
horas.	

*		No	 momento	 em	 que	 a	 hora	 do	
submostrador	do	alarme	indica	as	
12	horas	da	meia-noite,	o	dia	do	mês	
muda.	

t
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Ponteiro	do	dia	da	semana

B

A

A Pressione	uma	vez.	O	ponteiro	do	dia	da	
semana		completa	uma	rotação.	

B Pressione	 para	 fazer	 que	 o	 ponteiro	 do	
dia	da	semana	aponte	para	o	 indicador	de	
Segunda-feira.	

 ▲

l	 Para	ajustar	a	posição	do	ponteiro	do	dia	da	semana,	
avance	 o	 ponteiro	 do	 dia	 da	 semana	 até	 apontar	
para	o	ponto 	“ 	l 	“ 	junto	ao	indicador	de	Segunda-feira	
passando	através	da	área	em	branco.

 ▲

COROA Depois	de	completados	todos	os	ajustamentos,	empurre-a	para	a	posição	
normal.		

Ponteiros	das	horas	e	
minutos	do	CRONÓMETRO

A	posição	de	cada	ponteiro	pode	ser	reajustada	pela	ordem	seguinte	premindo	o	
botão	A.

Ponteiro	de	segundos	
do	CRONÓMETRO

Ponteiro	do	dia	da	
semana

 ▲

Depois	de	ajustadas	as	posições	dos	ponteiros,	assegure-se	de	que	tanto	a	hora	do	
mostrador	principal	como	a	hora	do	submostrador	de	alarme	são	reinicializadas.	

[ IMPORTANTE ]

Os ponteiros movem-se rapidamente se se 
mantiver premido o botão B. 

t

A Pressione	durante	5	segundos	ou	mais.
Os ponteiros do submostrador de alarme na 
posição das 6 horas movem-se para a frente até 
apontarem para a posição do segundo 0 e param. 
Agora, os ponteiros do submostrador de alarme 
mostram as posições 0 dos ponteiros das horas e 
minutos do cronómetro.

A

B B Pressione	para	acertar	os	ponteiros	das	
horas	e	minutos	do	cronómetro	na	posição	
0:00.	

Ponteiro	de	segundos	
do	cronómetro

Segundo	clique

B

A

Ponteiros	das	horas	e	
minutos	do	cronómetro

*	Ao	ajustar	a	posição	do	ponteiro,	os	ponteiros	
só	podem	ser	avançados	na	direcção	do	sentido	
horário.		

A Pressione	uma	vez.	O	ponteiro	de	segundos	
do	cronómetro	roda	um	círculo	completo.	

B Pressione	 para	 acer tar	 o	 ponteiro	 de	
segundos	do	cronómetro	na	posição	0.	

Segundo	clique

Os ponteiros movem-se rapidamente se se 
mantiver pressionado  o botão B. 

Os ponteiros movem-se rapidamente se se 
mantiver pressionado  o botão B. 

t

t
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●	Como	verificar	o	ano	e	mês
No modo CALENDÁRIO/ALARME, cada vez que se pressiona o botão A, o ponteiro do calendário 
roda para indicar o dia do mês, o mês e o ano sucessivamente pela sua extremidade da base.

 ▲

 ▲

Depois de indicar o mês e o ano, se não se tocar no botão durante 10 segundos 
aproximadamente, o ponteiro do calendário retorna automaticamente a indicar o dia do mês.  

Dia	do	mês

 ▲

Mês Ano

● Como	ajustar	o	calendário

É	essencial	que	todos	os	ponteiros	estejam	
c o lo c ados	 em	 p os i ç ão	 c or re c t a , 	 c as o	
contrário	o	 relógio	não	poderá	mostrar	o	
calendário	correctamente.		

COROA Puxe	 para	 o	 primeiro	
clique.

Primeiro	clique	

* Não pressione o botão B neste ponto, pois    
conduzirá o relógio para o modo de acerto de     
alarme.

[ IMPORTANTE ]

A A

CALENDÁRIO PERPÉTUO
◆	 O	dia	do	mês	é	indicado	pelo	ponteiro	do	calendário.		

◆	 O	dia	da	semana	é	indicado	pelo	ponteiro	do	dia	da	semana.	

◆	 O	ponteiro	do	calendário	pode	ser	utilizado	também	para	verificar	o	ano	e	o	mês.

◆	 Não	há	necessidade	de	ajustar	o	dia	do	mês	no	final	do	mês	até	28	de	Fevereiro	de	
2100.

● Como	ler	o	calendário
No modo CALENDÁRIO/ALARME, o ponteiro do dia da semana indica o dia da semana e o ponteiro 
do calendário indica o dia do mês.

Ano	(O	número	de	
anos	decorridos	desde	
o	último	ano	bissexto)

Dia	do	mês	(de	1	a	31)

Mês	(desde	Janeiro	
a	Dezembro)

Ponteiro	do	
calendário

Dia	da	semana

A
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A Pressione	outra	vez.

O ponteiro do dia da semana oscila entre 
o indicador do dia da semana e o indicador   

“CHR.” 

B Pressione	 para	 acer tar	 o	 dia	 da	
semana.	

*	O	ponteiro	move-se	rapidamente	se	se	
mantiver	premido	o	botão	B.	

*	O	dia	da	semana	pode	ser	acertado	em	
qualquer	dia	da	semana	desde	Segunda-
feira	a	Domingo.	

*	Se	 o	 botão	 B	 for	 premido	 depois	 do	
ponteiro	do	dia	da	semana	apontar	para	
o	Domingo,	o	ponteiro	do	dia	da	semana	
roda	para	trás	e	pára	apontando	para	a	
Segunda-feira.

t

B 	Pressione	para	acertar	o	mês.

*	O	ponteiro	move-se	rapidamente	se	se	mantiver	premido	o	botão	B.	

*	O	mês	pode	ser	acertado	em	qualquer	mês	desde	Janeiro	a	Dezembro.	

*	Se	o	botão	B	for	pressionado	depois	do	ponteiro	do	calendário	apontar	para	Dezembro,	o	
ponteiro	do	calendário	avança	rapidamente	e	pára	apontando	para	Janeiro.

A Pressione	de	novo.
O ponte i ro do ca lendár io avança 
rapidamente e pára apontando para o 
mês.

t

Ponteiro	do	dia	
da	semana

Ponteiro	do	
calendário

Mês	(de	Janeiro	
a	Dezembro)

Dia	da	semana

A

B
A Mantenha	 pressionado	 durante	 5	

segundos	ou	mais.

*	Se	a	coroa	 for	puxada	para	 fora	enquanto	o	cronómetro	está	a	contar,	o	cronómetro	será	
automaticamente	reinicializado.

*	 Se	 a	 coroa	 for	 puxada	 para	 fora	 enquanto	 o	 alarme	 está	 programado,	 o	 alarme	 será	
automaticamente	cancelado.

*	Esta	operação	pode	ser	realizada	tanto	no	modo	CALENDÁRIO/ALARME		como	no	modo	
CRONÓMETRO.

O ponteiro do calendário roda um círculo 
completo.	

B

Pressione	para	a	certar	o	dia	do	mês.	

*	O	ponteiro	move-se	rapidamente	se	se	
mantiver	premido	o	botão	B.	

*	O	 dia	 do	 mês	 pode	 ser	 acertado	 em	
qualquer	numeral	entre	1	e	31.	

*	Se	o	botão	B	for	pressionado	depois	do	
ponteiro	 do	 calendário	 apontar	 para	 o	
“31,”	 o	 ponteiro	 do	 calendário	 avança	
rapidamente	 e	 pára	 apontando	 para	 o	
“1.”

tA

 ▲
 ▲

B

Ponteiro	do	
calendário

Dia	do	mês	(de	1	a	31)
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*	Se	o	botão	A	for	pressionado	de	novo,	o	relógio	
retorna	para	o	modo	de	acerto	do	dia	do	mês.

 ▲

 ▲

Dia	do	mês

 ▲

Dia	da	semana Mês
 ▲

Ano

COROA Depois	 de	 completados	
todos	 os	 ajustamentos,	
empurre-a	para	a	posição	
normal.		

* Quando o dia do mês for acertado num dia 
inexistente como 30 de Fevereiro ou 31 de 
Novembro etc., tal dia do mês avançará auto-
maticamente para o primeiro dia existente do 
mês seguinte.

A Pressione	de	novo.

Cada vez que se pressiona o botão A, o calendário pode ser reajustado pela 
ordem seguinte. 

t

A Pressione	de	novo.

B 	Pressione	para	acertar	o	ano.

*	O	ponteiro	move-se	rapidamente	se	se	
mantiver	premido	o	botão	B.	

*	O	ano	pode	ser	acertado	em	qualquer	ano	
entre	“L.Y”	(Ano	Bissexto),	“+	1”		“+2	“	
e		“+3.”	

*	Se	se	premir	o	botão	B	depois	do	ponteiro	
do	calendário	apontar	para “+3,”	o	ponteiro	
do	calendário	avança	rapidamente	e	pára	
apontando	para	“L.Y.”

O ponte i ro do ca lendár io avança 
rapidamente e pára apontando para o 
ano.

L.Y. +1 +2 +3

2008
2012.....
2096

2009
2013.....
2097

2010
2014.....
2098

2011
2015.....
2099

Indicação	do	ano

Ano

Ano	Bissexto Um	ano Dois	anos Três	anosNúmero	de	anos	decorridos	
desde	o	último	ano	bissexto

t

Ponteiro	do	
calendário

A

B
Ano	(Número	de	anos	decorridos	
desde	o	último	ano	bissexto)
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Enquanto	os	ponteiros	do	CRONÓMETRO	estão	
parados
[Quando	o	cronómetro	está	parado]	

1.	 Pressione	o	botão	B	para	 reinicializar	o	
cronómetro.

[Quando	está	indicada	a	medição	do	tempo	parcial	
enquanto	o	cronómetro	está	a	contar]

1.	 Pressione	o	botão	B	para	liberar	a	indicação	
do	tempo	parcial	e	retornar	para	a	indicação	
normal.	

2.	 Pressione	o	botão	A	para	parar	o	cronómetro.
3.	 Pressione	 o	 botão	 B	 para	 reinicializar	 o	

cronómetro.
[Quando	está	indicada	a	medição	do	tempo	parcial	e	o	
cronómetro	está	parado]

1.	 Pressione	o	botão	B	para	liberar	a	indicação	
do	tempo	parcial.	

2.	 Pressione	 o	 botão	 B	 para	 reinicializar	 o	
cronómetro.	

● Como	reinicializar	o	cronómetro
Enquanto	os	ponteiros	do	CRONOMETRO	estão	a	mover-se
	 1.	Pressione	o	botão	A	para	parar	o	cronómetro.

	2.	Pressione	o	botão	B	para	reinicializar	o	cronómetro.

Ponteiro	das	horas	e	
minutos	do	cronómetro

Ponteiro	de	
segundos	do	cronómetro

A

B

COMO USAR O CRONÓMETRO
◆	 O	 tempo	medido	pode	ser	visualizado	até	24	horas	em	incrementos	de	1/5	de	

segundo.
◆	 Quando	a	medição	atinge	24	horas,	o	cronómetro	pára	automaticamente	e	é	

reinicializado.

◆	 É	possível	a	medição	com	tempos	parciais.

* Se os ponteiros dos minutos e horas do cronómetro não retornam para a posição “0” 
quando o cronómetro é reposto a “0”, será necessário ajustar as posições dos ponteiros 
do cronómetro. 

*  Veja “ACERTO HORÁRIO E AJUSTAMENTO DA POSIÇÃO DOS PONTEIROS.”

B Pres s ione	 para	 entrar	 no	 modo	
CRONÓMETRO.		

* Veja COMO MUDAR O MODO DA 
INDICAÇÃO.

*	Enquanto	 o	 cronómetro	 está	 a	 contar,	
o	 modo	 da	 indicação	 não	 muda	
pressionando	o	botão	B.	

*	Enquanto	o	cronómetro	está	a	contar,	se	a	
cora	for	puxada	para	a	posição	do	primeiro	
ou	do	segundo	clique,	o	cronómetro	será	
cancelado	automaticamente.	

Ponteiro	de	
segundos	do	
cronómetro

Indicador	do	modo

Ponteiro	
das	horas	e	
minutos	do	
cronómetro

B

 ▲
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COMO UTILIZAR O ALARME 

◆	 O	alarme	soa	apenas	uma	vez	na	hora	marcada	e	é	automaticamente	
desactivado.	

◆	 A	hora	de	alarme	pode	ser	acertada	dentro	de	24	horas	a	contar	da	hora	
actual	em	incrementos	de	1	minuto.	

◆	 O	som	de	alarme	pode	ser	pré-visualizado.

● Como	acertar		o	alarme

COROA Puxe	 para	 o	 primeiro	 clique	 no	
modo	CALENDÁRIO/ALARME.	

	* Veja COMO MUDAR O MODO DA 
INDICAÇÃO.

Primeiro	clique

*	 Se	a	coroa	for	puxada	para	 fora	
enquanto	o	alarme	está	acertado,	
o	alarme	será	automaticamente	
cancelado.

*	 Se	 o	 re lóg io	 está 	 no	 modo	
CRONÓMETRO,	 pressione	 o	
botão	B	para	mudar	para	o	modo	
CALENDÁRIO/ALARME.

B

Submostrador	do	
alarme

<CRONOMETRAGEM SIMPLES>

<CRONOMETRAGEM MÚLTIPLA ACUMULADA>

<CRONOMETRAGEM COM TEMPOS PARCIAIS>

<CRONOMETRAGEM DE DOIS COMPETIDORES>

PARAR REINICIALIZARINICIAR

INICIAR PARAR REINICIAR PARAR

T. PARCIAL LIBERAÇÃO 
T. PARCIAL

PARAR

TEMPO FINAL
DO 1-º 

COMPETIDOR

TERMINA O 
2 -º

COMPETIDOR

A B

A A A B

A

AB B B

BBB

A

A

A

A

*  O reinício e paragem do cronómetro podem ser repetidos  premindo o botão A.

　　　　INICIAR

INICIAR TEMPO FINAL
DO 2-º 

COMPETIDOR

REINICIALIZAR

REINICIALIZAR

REINICIALIZAR

 *  A cronometragem e liberação dos tempos parcais podem ser repetidas premindo o botão B.
*  Se o tempo medido atingir 24 horas enquanto o tempo parcial está exibido, o cronómetro 
    pára automaticamente de contar e libera a exibição do tempo parcial, indicando “00 00.”

OPERAÇÃO DO CRONÓMETRO

� �

� � � �

� �� �

� � � �
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● Como	mudar	a	hora	de	alarme	que	tenha	sido	já	acertada

COROA Puxe	para	o	primeiro	clique	no	
modo	CALENDÁRIO/ALARME.	

*	Ao	fazer	 isto,	a	hora	de	alarme	é	
automaticamente	 cancelada,	 e	 a	
hora	de	alarme	do	submostrador	
muda	indicando	a	hora	actual.	

B Pressione	para	acertar	uma	nova	hora	
de	alarme.

*	Cada	 vez	 que	 se	 pressionar	
o	 botão	 B,	 a	 hora	 de	 alarme	
do	 submostrador	 avança	 um	
minuto.

*	O s 	 p o n t e i ro s 	 m o v e m - s e	
rapidamente	 se	 se	 mantiver	
pressionado	o	botão	B.	

COROA Depois	de	completado	o	acerto	
da	 hora	 de	 alarme,	 empurre	
para	a	posição	normal.

Primeiro	clique

B

Submostrador	do	
alarme

t

t

● Como	parar	o	alarme	manualmente	enquanto
					está	a	soar

COROA Após	completado	o	acerto	da	hora	
de	alarme,	empurre	para	a	posição	
normal.

B Pressione	para	acertar	a	hora	de	alarme.

*	Cada	vez	que	se	pressionar	o	botão	B,	a	hora	de	
alarme	do	submostrador	avança	um	minuto.

*	Os	 ponteiros	 movem-se	 rapidamente	 se	 se	
mantiver	premido	o	botão	B.	

*	Os	ponteiros	do	alarme	param	quando	indicam	a	
hora	actual.

*			Se	a	hora	de	alarme	for	acertada	na	hora	actual,	
o	alarme	não	pode	ser	acertado.

◆ O alarme soa durante 20 segundos na hora marcada. 
◆ Para parar o alarme manualmente enquanto está a soar, 

pressione o botão A ou B. 
* O alarme será cancelado automaticamente depois de 

soar na hora marcada. 

A

B

t
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A pilha miniatura que alimenta o seu relógio deverá durar 5	 anos	
aproximadamente.  Contudo, uma vez que é colocada na fábrica para 
verificar o funcionamento e performance do relógio, a vida real da pilha que 
está na sua posse poderá ser inferior ao período especificado.  Quando 
acabar a pilha, substitua-a o mais cedo possível para evitar qualquer mau 
funcionamento.  Ao substituir a pilha, recomendamos-lhe que se dirija a um 
AGENTE AUTORIZADO SEIKO e lhe peça uma pilha SEIKO	SR927SW.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

5
Anos

● Indicador da vida da pilha
◆ Quando a pilha está prestes a esgotar-se, o ponteiro pequeno dos segundos move-se 

a intervalos de dois segundos em vez dos intervalos normais de um segundo. Nesse 
caso, mande substituir a pilha por uma nova o mais cedo possível.

*	Se	o	modo	da	indicação	for	mudado	uma	vez	apenas,	o	cronómetro	for	
utilizado	menos	de	1	hora	e	o	alarme	soar	menos	de	20	segundos	por	
dia.	

*		O	relógio	mantém	a	precisão	enquanto	o	ponteiro	pequeno	dos	segundos	se	move	a	
intervalos	de	dois	segundos.

● Como	cancelar	a	hora	de	alarme

COROA Puxe	para	o	primeiro	clique	no	
modo	CALENDÁRIO/ALARME.	

*	Ao	fazer	isto,	a	hora	de	alarme	é	
automaticamente	cancelada,	e	a	
hora	de	alarme	do	submostrador	
muda	para	indicar	a	hora	actual.	

COROA Empurre	para	a	posição	normal.

● Função	demonstradora	do	som	

A Mantenha	 presssionado	 durante	
2 	 s e g u n d o s 	 o u 	 m a i s 	 n o 	 m o d o	
CALENDÁRIO/ALARME.

*	O	som	de	alarme	pode	ser	ouvido	enquanto	
se	mantiver	premido	o	botão	A.

COROA

Primeiro	clique

A

t
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A

B

COROA

Segundo	clique

AVISO
l	 Não	retire	a	pilha	do	relógio.
l	 Se	for	necessário	tirar	a	pilha	para	fora,	mantenha-a	fora	do	alcance	de	

crianças.		Se	uma	criança	a	engolir,	consulte	imediatamente	um	médico.

PRECAUÇÃO
l	 Nunca	 produza	 curto-circuito,	 mexa	 na	 pilha	 ou	 a	 aqueça,	 e	 nunca	

a	 exponha	 ao	 fogo.	 	 A	 pilha	 poderá	 explodir,	 ficar	 muito	 quente	 ou	
incendiar-se.

l	 A	 pilha	 não	 é	 recarregável.	 Nunca	 tente	 recarregá-la,	 pois	 isso	 poderá	
causar	o	vazamento	da	pilha	ou	a	sua	danificação.

Depois	de	se	substituir	a	pilha	por	uma	nova,	ou	quando	aparece	uma	indicação	
anormal,	observe	os	procedimentos	a	seguir	para	 repor	o	CI	 incorporado.	O	
relógio	retomará	a	operação	normal.

l COMO RESTABELECER O CI
1.		 Puxe	 a	 coroa	 para	 o	 segundo	

clique.	
2.		 P r e s s i o n e 	 o s 	 b o t õ e s 	 A 	 e 	 B	

s imul t an e a m e n t e 	 dur an t e 	 2	
segundos	ou	mais.

3.		 Empurre	a	coroa	para	retorná-la	
à	posição	normal	e	verifique	se	o	
movimento	do	ponteiro	pequeno	
dos	segundos	é	normal.

*	O	restabelecimento	do	CI	inicializa	o	relógio.	Antes	de	começar	a	usar	o	relógio,	é	necessário	
acertar	a	hora	e	ajustar	os	ponteiros	do	CRONÓMETRO	na	posição	0.	Consulte	a	secção	
“	ACERTO	HORÁRIO	E	AJUSTAMENTO	DA	POSIÇÃO	DOS	PONTEIROS”	deste	manual.

PROCEDIMENTO NECESSÁRIO APÓS 
A SUBSTITUIÇÃO DA PILHA
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    Calendário .......................................  Indicação do dia do mês pelo ponteiro do 
calendário (o mês e o ano podem ser verificados a 
pedido)

  Indicação do dia pelo ponteiro do dia da semana

6  Pilha  ........................................................  SEIKO SR927SW, 1 peça

7 Duração da pilha        ...............................  5 anos aproximadamente   
*	Se	o	modo	da	 indicação	for	mudado	uma	vez	
apenas,	o	cronómetro	 for	utilizado	menos	de	1	
hora	e	o	alarme	soar	menos	de	20	segundos	por	
dia.

8 CI(Circuito integrado) ....... ......................  C-MOS-IC: 1 peça

*	As	especificações	estão	sujeitas	a	alteração	sem	aviso	prévio	para	melhoramento	do	produto.	

ESPECIFICAÇÕES
1 Frequência do cristal líquido ...... ...........  32.768 Hz (Hz = Hertz … Ciclos por segundo)

2  Avanço/atraso (média mensal)  .............  Menos de 15 segundos quando usado no pulso, 
dentro da escala de temperatura normal (5°C a 35°C)

3  Gama de temperaturas operacionais .....  –10° C a +60° C 

4  Sistema motor  ........................................  Motor de passo, 4 peças

5 Sistema de indicações
     Hora ................................. ..............  Ponteiros das horas, minutos e pequeno dos 

segundos em incrementos de 1 segundo
 Cronómetro ........................................  Ponteiro dos segundos do cronómetro em incre-

mentos de 1/5 de segundo (60 segundos/360 
graus)  

 Ponteiro dos minutos do cronómetro em incre-
mentos de 1 minuto (60 minutos/360 graus) 
O ponteiro das horas do cronómetro sincroniza 
com o ponteiro dos minutos (24 horas/360 graus)

 Alarme .............................................. Ponteiro dos minutos do alarme em incrementos 
de 1 minuto (60 minutos/360 graus)

  O ponteiro das horas do alarme sincroniza 
com o ponteiro dos minutos (24 horas/360 
graus)


