MANUAL DE INSTRUÇÕES
RELÓGIO TECHNOS ANALÓGICO/CRONÓGRAFO
CARACTERÍSTICAS:
O seu relógio TECHNOS ref. VD57 é um relógio analógico/cronógrafo, com pulseira de couro/ou aço e
caixa de aço inox.
Possui as funções: Horário, Data e Cronógrafo.
ESPECIFICAÇÕES:





INDICADORES DO HORÁRIO: Horas, Minutos e Segundos indicados por ponteiros.
DATA: Dia do mês.
CRONÓGRAFO: Pode medir até 60 minutos em 1/10 segundos.
BATERIA: SR920SW- 1,55V ou equivalente, com duração aproximada de 24 meses.

FUNÇÕES DOS BOTÕES:

S1
COROA

S1
COROA

S2
S2

-BOTÃO S1: Inicia, pára e reiniciar a contagem.
-BOTÃO S2: Retorna o cronógrafo à zero.
COMO AJUSTAR A FUNÇÕES HORÁRIO E CALENDÁRIO

AJUSTE DO HORÁRIO
1 - Puxe a coroa até o segundo estágio.
2 – Gire a coroa no sentido anti-horário para ajustar os ponteiros de horas e minutos na hora desejada.
3 – Após o acerto, volte á posição normal empurrando a coroa levemente.
°Para zerar os segundos, puxe a coroa até o ultimo estágio e retorne em seguida.
4-Para que o ponteiro de segundos inferior do relógio funcione, é necessário puxar a coroa até o ultimo estágio e
retornar aposição normal ou pressione o botão S2.

UTILIZANDO O CRONÓGRAFO
O cronógrafo dispõe de capacidade máxima para medir até 60 minutos.
°Antes de usar o cronógrafo, assegure-se de que os ponteiros(1/10 de segundos-cronógrafos)estejam
centralizada 1 dos.
Caso os ponteiros do cronógrafo estejam descentralizados,siga os seguintes passos para sua correção:
1. Puxe a coroa até estágio.
2. Pressione o botão S1 para centralizar o ponteiro de segundos-Cronógrafos. Mantendo pressionado o botão s1,
o Cronógrafo avançará rapidamente.
3. Pressione o botão S2 para centralizar o ponteiro de 1/10 segundos. –Cronógrafo. Mantendo pressionado o
botão S2, o ponteiro de segundos-Cronógrafo avançará rapidamente.
4. Após centralizar os ponteiros, volte á posição normal empurrando coroa levemente.

OBS:
Quando o ponteiro de segundos do funcionamento do relógio estiver funcionando e o cronógrafo for acionado, o
mesmo deixará de funcionar.
E entrará em funcionamento a função do ponteiro 1/10 segundos do cronógrafo por um período de 60
minutos.Pressionando o botão S2 retornará ao ponteiro do funcionamento do relógio.Pressionando o botão S2
uma vez estando o cronógrafo zerado e duas vezes se o mesmo estiver em funcionamento.

Cronógrafo de tempo:Normal
1 – Pressione o botão S1 para iniciar a cronometragem;
2 – Pressione novamente o botão S1para parar a contagem.
3 – Pressione o botão S1 para reiniciar a contagem ou S2 zerar o cronógrafo.

NOTA:

Após utilização do cronógrafo, assegure-se de ajudar os ponteiros na posição ‘’0’’.
SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA:
Bateria usada:SR920SW- 1,55V ou equivalente.
Vida útil da bateria: Aproximadamente 24 meses.

