
PORTUGUÊS

ATENÇÃO

1. Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa traseira.

2. Não opere os botões debaixo de água.

3. Caso apareça humidade no interior do relógio, leve-o imediatamente ao seu revendedor. 
Caso contrário, pode causar erosão das partes metálicas do relógio.

4. Embora o relógio esteja projetado para suportar o uso normal, deve evitar o uso rude 
ou a queda do relógio.

5. Evite expor o relógio a temperaturas extremas.

6. Limpe o relógio apenas com um pano seco e macio. Evite deixá-lo entrar em contacto 
direto com materiais químicos, que podem causar a deterioração das partes plásticas 
do relógio.

7. Evite usar o relógio em condições eletromagnéticas e estáticas.

8. As informações contidas neste documento pertencem à ICE Universal Ltd e não podem 
ser reproduzido sem autorização.

RESISTENTE À ÁGUA: 100m
BATERIA: CR1616

Dia da 
semana

Reset Iniciar / Parar

Modo Luz traseira

Segundos

Hora Minutos

Alarme

A D

B C

1. USAR A LUZ TRASEIRA: pressione C para iluminar o mostrador cerca de 3 segundos
2. MOSTRAR A DATA: pressione e aguente D 
3. MOSTRAR A HORA DO ALARME: pressione e aguente A                    
4. ON/OFF O ALARME: pressione A e D ao mesmo tempo para o alarme on/off 
5. ON/OFF A MELODIA: pressione A e B ao mesmo tempo para melodia

Funções gerais

ON se visível
OFF se não estiver visível



CRONÓMETRO  CRONÓMETRO  

1. Pressione uma vez B para aceder a «Modo Cronómetro» (a data está a piscar)
2. Pressione D para iniciar o cronómetro
3. Pressione D novamente parar o cronómetro
4. Pressione A para restaurar (reset) o cronómetro
5. Pressione B para regressar ao ecrã da hora

1. Pressione uma vez B para aceder ao «Modo Cronómetro» (a data está a piscar)
2. Pressione D para iniciar o cronómetro
3. Pressione A para exibir o tempo parcial, o tempo do cronómetro continua internamente
4. Pressione A para limpar o tempo parcial e continuar a medição do tempo
 Repita os passos 3 e 4, poderá medir o tempo parcial múltiplo
5. Pressione D para parar o cronómetro
6. Pressione B para regressar ao ecrã da hora

TEMPO DA VOLTA TEMPO PARCIAL



 DEFINIR A HORA DO ALARME DEFINIR A HORA  
1. Pressione três vezes B para aceder ao «Modo Definir a Hora» (os segundos estão a piscar)
2. Pressione D para redefinir (reset) os segundos
3. Pressione A para mudar para a seleção seguinte
4. Pressione D para aumentar o número, pressione e aguente para aumentar em alta velocidade
5. Repita os passos 3 e 4, a seleção na seguinte sequência: 
 SEGUNDOS › MINUTOS › HORA › DATA › MÊS › DIA DA SEMANA
6. Pressione B para regressar ao ecrã da hora

1. Pressione duas vezes B para aceder ao «Modo Alarme» (a hora está a piscar)
2. Pressione D para aumentar a hora, pressione e aguente para aumentar em alta velocidade
3. Pressione A para selecionar os minutos
4. Pressione D para aumentar os minutos, pressione e aguente para aumentar em alta velocidade
5. Pressione B para voltar ao ecrã da hora

DORMIR • O alarme soa na hora atual todos os dias durante cerca de 60 segundos
• Press D desfaça, o alarme reinicia após 5 minutos
• Pressione A para parar

O formato 12/24H pode ser selecionado 
durante a configuração da hora


