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PORTUGUÊS

revised 4/15

INSTRUÇÕES DO MODELO ANALÓGICO

Acerto da hora
1. Puxe a coroa para fora, para a posição 2.
2. Rode a coroa para acertar os ponteiros das horas e dos minutos para 

a hora pretendida.
3. Volte a colocar a coroa na posição 1.
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PEQUENO PONTEIRO 
DOS SEGUNDOS

MODELO CRONÓGRAFO  JS15

Acerto da data e da hora
1. Puxe a coroa para fora, para a posição 2.
2. Rode a coroa no sentido horário até que apareça a data do dia anterior 

na janela da data.
3. Puxe a coroa para fora, para a posição 3.
4. Rode a coroa no sentido horário até que apareça a data correcta na 

janela da data.
5. Continue a rodar a coroa para acertar a hora em am/pm.
	 NOTA:	o	ponteiro	das	24	horas	desloca-se	em	consonância	com	os	

ponteiros	das	horas	e	dos	minutos.	Quando	acertar	a	hora,	assegure-se	de	
que	o	ponteiro	das	24	horas	apresenta	o	valor	correcto.

6. Volte a colocar a coroa na posição 1.
	 NOTA:	quando	a	coroa	estiver	na	posição	2,	não	prima	os	botões	de	pressão.	

Se	o	fizer,	os	ponteiros	do	cronógrafo	irão	mover-se.
	 NOTA:	não	acerte	a	data	entre	as	21h00	e	a	1h00	para	garantir	a	exactidão.

Cronógrafo
1. Prima A para iniciar/parar o cronógrafo.
2. Prima B para repor a zero.

Reposição do cronógrafo a zero
1. Se qualquer um dos ponteiros do cronógrafo não estiver na posição zero 

(12h00), puxe a coroa para fora para a posição 3.
2. Prima A para mover os ponteiros no sentido horário; prima B para mover os 

ponteiros no sentido anti-horário. Cada vez que premir A ou B, fará mover os 
ponteiros do cronógrafo um incremento/decremento. Ou prima sem soltar A 
ou B para aumentar ou diminuir rapidamente.

3. Quando ambos os ponteiros estiverem na posição zero, acerte a hora e volte 
a colocar a coroa na posição 1.

	 NOTA:	o	ponteiro	dos	minutos	do	cronógrafo	irá	sincronizar-se	com	o	
ponteiro	dos	segundos	do	cronógrafo	durante	a	reposição	a	zero.

PONTEIRO DOS SEGUNDOS 
DO CRONÓGRAFO

PONTEIRO DOS MINUTOS 
DO CRONÓGRAFO

PONTEIRO DE 24 HORA A

B
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CRONÓMETRO COM CRONÓGRAFO  VD55

Acerto da hora
1. Puxe a coroa para fora, para a posição 3.
2. Acerte a hora rodando a coroa no sentido horário.
3. Volte a colocar a coroa na posição 1 para iniciar o relógio.

Utilizar o cronómetro
1. Prima A para iniciar/parar o cronómetro.
2. Prima B para controlar os tempos parciais e reiniciar.

Regulação do ponteiro do cronómetro
1. Puxe a coroa para fora, para a posição 3.
2. Prima A para repor o ponteiro de 1/10 de segundo do cronómetro na 

posição “0”.
3. Prima B para repor os ponteiros dos segundos e dos minutos. Os ponteiros 

movem-se apenas no sentido horário.
4. Cada vez que premir A ou B, os ponteiros avançam uma posição. Avançam 

rapidamente se não deixar de premir os botões.

	 NOTA:	se	os	ponteiros	do	cronómetro	não	funcionarem	correctamente,	
puxe	a	coroa	para	fora	e	prima	A	e	B	em	simultâneo	durante	mais	de	2	
segundos.	Quando	soltar	os	botões,	os	ponteiros	dos	segundos	e	de	1/10	
de	segundo	começam	a	rodar	para	voltar	a	“0”.	Isto	indica	que	o	circuito	
interno	foi	reiniciado.

Acerto da data (apenas em determinados modelos)
1. Puxe a coroa para fora, para a posição 2.
2. Rode no sentido horário até aparecer a data pretendida na janela.
3. Volte a colocar a coroa na posição 1.
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CRONÓMETRO COM CRONÓGRAFO  JS20

Acerto da hora
1. Puxe a coroa para fora, para a posição 2.
2. Acerte a hora rodando a coroa no sentido horário.
3. Volte a colocar a coroa na posição 1 para iniciar o relógio.

Utilizar o cronómetro
O cronómetro mede e apresenta o tempo em unidades de 1 segundo 
até um máximo de 29 minutos e 59 segundos. O cronómetro irá parar 
automaticamente após funcionar sem interrupções durante 30 minutos.
1. Prima o botão A para iniciar/parar o cronómetro.
2. Prima o botão B para reiniciar o cronómetro. Os ponteiros dos minutos e 

dos segundos do cronómetro regressam às respectivas posições ZERO.

Reiniciar o cronómetro (inclusive após a substituição da bateria)
Deve reiniciar o cronómetro se o ponteiro dos segundos não regressar à 
posição ZERO segundos depois de ter reiniciado o cronómetro, inclusive após 
a substituição da bateria.
1. Puxe a coroa para fora, para a posição 2.
2. Prima o botão A para colocar o ponteiro dos segundos do cronómetro na 

posição ZERO. 
	 NOTA:	o	ponteiro	dos	minutos	do	cronómetro	encontra-se	sincronizado	

com	o	ponteiro	dos	segundos	do	cronómetro.
	 NOTA:	pode	avançar	o	ponteiro	dos	segundos	do	cronómetro	de	forma	

rápida	premindo	continuamente	o	botão	A.
3. Depois de repor os ponteiros na posição ZERO, acerte a hora e volte a 

colocar a coroa na posição normal.
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PONTEIRO DE 24 HORAS

PONTEIRO DOS MINUTOS

PONTEIRO DOS SEGUNDOS

PONTEIRO DE 1/10 
DE SEGUNDO

PONTEIRO DOS MINUTOS

PONTEIRO DOS SEGUNDOS
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MODELO COM LED  FO-009

Visualização da hora normal
1. Prima B para visualização com LED; o LED mostra a hora.
2. Com a hora apresentada, prima B para visualizar a data.
3. Após a visualização da hora ou da data e sem premir qualquer botão de 

pressão durante 3 segundos, a hora começa a desfilar no visor. O visor irá 
apagar-se automaticamente quando a hora terminar de desfilar.

Acerto da hora e do calendário
1. Prima B para a visualização da hora.
2. Prima sem soltar A imediatamente durante 2 segundos para entrar no 

modo de acerto; o formato de 12/24 horas começará a piscar.
3. Prima B para aumentar os algarismos; prima sem soltar B para avançar 

rapidamente.
4. Prima A para avançar para o próximo valor de acerto.
5. A sequência de acerto é: formato de 12/24 horas, horas, minutos, ano, mês, 

data e sair do modo de acerto.
	 NOTA:	se	nenhum	botão	de	pressão	for	accionado	durante	7	segundos,	o	

acerto	será	guardado	e	o	visor	irá	regressar	à	visualização	da	hora.
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