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Timex®

Speed + Distance System

Instruções de utilização

Agora já sabe — A que distância? A que velocidade?
Com o Timex® Speed and Distance System, dispõe prontamente de
informações úteis, exactas e divertidas sobre o desempenho. Agora pode
responder às importantes questões, “A que distância? A que velocidade?” 

• Velocidade — Medição da Velocidade em tempo real,
Velocidade Média e Velocidade Máxima

• Distância — Medição da Distância Percorrida. Disponha
do seu próprio Conta-Rotações

• Andamento — Medição do seu Andamento em tempo
real, Andamento Médio e Melhor Andamento

AVISO: É da sua responsabilidade a utilização do Timex® Speed+ Distance
System de maneira segura e de ter plena consciência de todas as
condições e ambiente circundante a todo o momento. A consulta do
Timex® Speed+Distance System enquanto se desloca não é uma prática
segura e daí poderá resultar colisão ou outro acidente que cause danos e
ferimentos pessoais a si ou a terceiros. O Timex® Speed+Distance System
contém funções de memória que deve ser utilizadas para registar os dados
referentes à velocidade e à distância para análise posterior.

CUIDADO: É DA SUA RESPONSABILIDADE A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO
COM PRUDÊNCIA. ESTE PRODUTO NÃO FOI CONCEBIDO PARA QUALQUER
PROPÓSITO QUE EXIJA UMA MEDIÇÃO EXACTA DA VELOCIDADE OU DA
DISTÂNCIA. O GPS (SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL) É OPERADO
PELO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS, O QUAL É O ÚNICO RESPON-
SÁVEL PELA SUA EXACTIDÃO E MANUTENÇÃO. O SISTEMA ESTÁ
SUJEITO A ALTERAÇÕES QUE PODERÃO AFECTAR A EXACTIDÃO E O
DESEMPENHO DE TODO O EQUIPAMENTO GPS.
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O Relógio Timex® Speed and Distance recebe e mostra a velocidade e a
distância mesmo ali no seu relógio.

Como funciona
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O Monitor da Velocidade e da
Distância utiliza informações de 
24 satélites GPS para calcular a
velocidade e a distância de forma
contínua e exacta. Essa informação
é transmitida ao Relógio Timex®

Speed & Distance.

Transmissor-Receptor
de Velocidade e
Distância

Relógio Timex® Speed
and Distance
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Funções do Sistema de Velocidade e Distância
Com o Transmissor-Receptor de Velocidade e Distância, dispõe de 
muito mais:

• Velocidade — Veja a sua Velocidade actual, Velocidade
Média e Velocidade Máxima

• Distância — Meça a Distância Percorrida
• Andamento — Controle o Andamento em tempo real,

Andamento Médio e Melhor Andamento
• Conta-Rotações — Utilize o seu próprio Conta-Rotações
• Correcção Automática da Hora — O GPS ajusta a Hora

para que mantenha as horas certas

Aplicações Úteis do Sistema de Velocidade e
Distância

• Modos de Hora e Controlo: Veja os dados relativos à
velocidade e à distância que caracterizam a sua viagem

• Cronómetro: Conheça a Velocidade e a Distância
relativas a um evento que deseje cronometrar

• Temporizador: Veja os dados relativos à velocidade e à
distância acumulados durante o período de
funcionamento do temporizador

Funções de Relógio Desportivo
Em si só, este é um fabuloso relógio desportivo com:
• Data e hora
• Mostrador de mês, dia e data
• Sinal horário:
• Apresentação da hora no formato de 12 ou 24 horas
• Dois fusos horários

Cronómetro
• Memória para 50 ou 100 voltas
• Visualização dos tempos repartidos e das voltas
• Evocação da memória

Temporizador de Contagem Decrescente
• Temporizador de contagem decrescente com possibilidades de parar,

repetir ou reiniciar o cronómetro no fim da contagem

Alarme
• Alarmes diário, dias de semana e fim de semana separados
• Alarme de reserva após 5 minutos
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Um Sistema Verdadeiramente Multi-Desportivo
O Timex® Speed and Distance System pode ser utilizado para aumentar o
seu prazer ao praticar uma vasta gama de desportos ao ar livre, como:

• Corridas • Remo
• Passeios • Passeios de barco
• Montanhismo • Ciclismo
• Patinagem • Futebol
• Patinagem no gelo • Hipismo
• Esqui • …e muitos mais!
• Vela
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INDIGLO 

MODE

START/STOP
OU

STOP/RESET
SET

SPLIT/RESET
SET

OU START/SPLIT

SPEED/DISTANCE
DISPLAY

Os Botões: Relógio

NOTA: As posições e rótulos dos botões poderão variar consoante o
modelo do relógio.
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Apresentação de Dados
Prima o botão SPEED/DISTANCE DISPLAY (APRESENTAR VELOCIDADE/
DISTÂNCIA) a uma distância de 2 metros (cerca de 6 pés) de outros
utilizadores deste sistema para começar a visualizar os dados. O relógio
apresenta o símbolo de uma onda na parte superior esquerda do
mostrador. Se o Transmissor-Receptor ainda estiver à procura de satélites,
aparece a mensagem SEARCHING (À PROCURA). Assim que a procura
estiver concluída pode utilizar as funções de Velocidade e Distância do
relógio.

Nos modos Time (Hora), Chrono-
graph (Cronómetro), Timer
(Temporizador) e Monitor, prima
repetidamente o botão SPEED/
DISTANCE DISPLAY (APRESENTAR
VELOCIDADE/DISTÂNCIA) para ver a
informação pela seguinte ordem:
VELOCIDADE (actual), VELOCIDADE
MÉDIA, VELOCIDADE MÁXIMA,
ANDAMENTO, ANDAMENTO MÉDIO,
MELHOR ANDAMENTO, DISTÂNCIA.

As informações de cada modo são acumuladas de forma independente.

Pode desligar manualmente os dados de Velocidade e Distância mantendo
premido o botão SPEED/DISTANCE DISPLAY (APRESENTAR VELOCIDADE/
DISTÂNCIA) durante 2 segundos.
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Funcionamento do Relógio de Velocidade e Distância
Prima MODE (MODO) para se deslocar pelos seguintes modos na ordem
indicada:
Hora • Cronómetro • Evocar Cronómetro • Temporizador de Contagem
Decrescente • Monitor de Velocidade e Distância • Conta-Rotações •
Alarme • Opções 
Correcção e Regulação Automáticas da Hora: 
Se o relógio estiver a receber dados GPS do transmissor, o sistema corrige
automaticamente a hora e regula a data com base na data e hora
extremamente exactas utilizadas pelos satélites GPS. 
• Se nunca tiver regulado as horas no relógio, o sistema regula o relógio

para a hora TMG (Hora do Meridiano de Greenwich).
• Se tiver regulado as horas antes de utilizar o Transmissor-Receptor pela

primeira vez, o sistema muda a hora para a hora TMG. Terá então de
ajustar a hora em função do seu fuso horário.

• Se tiver ajustado a hora depois de ter utilizado o Transmissor-Receptor, o
sistema mantém esse ajustamento
e só corrige as variações
porventura verificadas desde que
utilizou o Transmissor-Receptor
pela última vez. (Por exemplo, se
tiver regulado o relógio para ficar
cinco minutos adiantado, o
sistema ajusta a hora por forma a
ficar exactamente cinco minutos
adiantada.)
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Para Regular ou Ajustar o Fuso Horário 1:
A. Prima SET (REGULAR). Aparece a indicação Hold to Set (Mantenha

Premido para Regular).
B. Continue a manter premido até aparecer Set Time (Regular a Hora). 

Os dígitos das horas começam a piscar. Prima START (INICIAR) para
alterar os dígitos a piscar.

C. Prima MODE (MODO) para regular (por esta ordem): MINUTOS; DIA DA
SEMANA; MÊS; DATA; FORMATO DE 12 OU 24 HORAS; SINAL HORÁRIO
ACTIVADO/DESACTIVADO; BIP QUANDO O BOTÃO É PREMIDO
ACTIVADO/DESACTIVADO. O item seleccionado começa a piscar. Prima
START (INICIAR) para mudar. No formato de 12 horas, desloque-se pela
opção 24 horas para alterar de AM para PM.

D. Prima SET (REGULAR) para guardar as alterações e sair da função Set
Time (Regular as Horas).

Para Alterar a Apresentação do Fuso Horário:
A. Prima START (INICIAR) para ver a apresentação do Fuso Horário 2.

Liberte o botão se tudo o que deseja fazer é dar uma espreitadela à hora
do Fuso Horário 2.

B. Prima e mantenha premido START (INICIAR) durante 6 segundos e o
Fuso Horário 2 passa a ser o fuso principal.

C. Siga os passos A a D indicados acima para regular a hora do Fuso
Horário 2. 

NOTA: Os segundos não podem ser alterados manualmente.
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Para Ver a Hora e a Velocidade e Distância:
Com o Transmissor-Receptor a funcionar e mantendo-se afastado 2 metros
(seis pés) de outras pessoas, prima o botão SPEED/DISTANCE DISPLAY
(APRESENTAR VELOCIDADE/DISTÂNCIA) para começar a apresentar os
dados. Prima-o repetidamente para seleccionar os dados que deseja ver.
Modo Cronómetro (Cronómetro ou
Contagem Decrescente)
O Cronómetro pode cronometrar
eventos com duração até 100 horas.
Armazena na memória o número da
volta, o tempo da volta, o tempo
repartido, a velocidade média, o
andamento médio e a distância para
cada volta cronometrada.
O tempo de uma volta constitui o tempo de um segmento de um evento. 
O tempo repartido representa o tempo total desde o início do evento.
Os dados apresentados no modo CHRONO (CRONÓMETRO) PARA
Velocidade Média, Velocidade Máxima, Andamento Médio, Melhor
Andamento e Distância são baseados apenas nas informações recebidas
desde que o cronómetro foi iniciado.
Enquanto o cronómetro está a funcionar, pode ir para outros modos. No
modo de apresentação da Hora, aparece no mostrador o símbolo de um
cronómetro para indicar que o cronómetro está a funcionar.
A. Prima START (INICIAR) para iniciar a contagem.
B. Prima STOP (PARAR) para parar a contagem.



105

C. Prima START (INICIAR) para retomar a contagem OU
D. Com o cronómetro parado, prima e mantenha premido RESET

(RESTABELECER para repor o contador a zero.
Cronometragem do Tempo Repartido ou Volta
Nota: O mostrador pode apresentar o
tempo da Volta ou o tempo Repartido.
Prima STOP (PARAR) com o
cronómetro restabelecido para
escolher a apresentação da volta ou
do tempo repartido.
A. Prima START (INICIAR) para iniciar

a contagem. Durante a
cronometragem de uma volta, a
parte superior do mostrador pode mostrar os dados relativos à
velocidade e à distância, se o Transmissor-Receptor estiver em
funcionamento.

B. Prima SPLIT (TEMPO REPARTIDO) para armazenar LAP (VOLTA) e
SPLIT (TEMPO REPARTIDO). O mostrador principal paralisa enquanto o
relógio continua a cronometrar o segmento seguinte. Após 10 segundos
o Tempo da Volta ou o Tempo Repartido é novamente apresentado no
mostrador principal. Se 
o relógio estiver regulado para mostrar a velocidade ou o andamento, 
o valor médio da volta actual é apresentado durante o período de sus-
pensão e aparece no mostrador a indicação AV.

C. Prima novamente SPLIT (TEMPO REPARTIDO) para armazenar outra
volta. No modelo de 50 voltas, se tentar cronometrar mais de 50 voltas
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o relógio apresenta o número de voltas até 99 voltas e armazena a
informação das últimas 50 voltas na memória do relógio.

D. Em qualquer momento, prima SPEED/DISTANCE DISPLAY (APRESENTAR
VELOCIDADE/DISTÂNCIA) para alternar entre a hora e a informação da
distância que é apresentada na linha superior durante a cronometragem. 

E. Prima STOP (PARAR) para terminar a contagem. O mostrador apresenta
o tempo da última volta ou o tempo do evento.

Modo Recall (Evocar)
Evocar Cronómetro permite ver as infor-
mações armazenadas sobre as voltas
enquanto o cronómetro está em funcion-
amento ou parado.
A. No modo Recall (Evocar), prima STOP

(PARAR) repetidamente para apresentar,
por esta ordem, a Velocidade Média, o
Andamento Médio, a Distância e os
tempos da Volta e Repartido para a primeira volta. O tempo da Volta
aparece na linha superior do mostrador. O número da volta mostra à
frente um R para indicar Recall. Continue a premir STOP (PARAR) para
ver a informação relativa às sucessivas voltas até à última volta. Prima
START (INICIAR) para voltar à apresentação anterior.

B. Se não tiver sido registada a informação de velocidade e de dados para
uma determinada volta, serão apenas apresentados o tempo da volta (na
linha superior do mostrador) e o tempo repartido.
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C. Prima o botão MODE (MODO) em qualquer altura para voltar ao modo Hora.
D. Para percorrer rapidamente os dados de várias voltas, prima e mantenha

premido STOP (PARAR) ou START (INICIAR).

Modo Temporizador (Temporizador de Contagem Decrescente)
O Temporizador efectua a contagem decrescente a partir de um valor
predefinido que pode ir até 100 horas. No fim da contagem, o Tempor-
izador, conforme a opção definida, a) Pára, b) Repete ou c) Pára e inicia o
Cronómetro (o cronómetro deve ser restabelecido). Também apresenta a
informação seleccionada de velocidade ou distância correspondente ao
intervalo abrangido pelo temporizador.

Regulação do Temporizador:
A. No modo Timer (Temporizador), prima o botão SET (REGULAR). O valor

correspondente às DEZENAS DE HORAS começa a piscar. Prima START
(INICIAR) para aumentar o valor.

B. Prima MODE. O valor correspondente às HORAS (unidades) começa a
piscar. Prima START (INICIAR) para aumentar o valor.

C. Repita para os minutos e os segundos.

OU
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D. Prima MODE para ver as opções disponíveis no fim da contagem
decrescente (parar, repetir, iniciar o Cronómetro). Prima START
(INICIAR) para seleccionar a acção desejada.

E. Prima SET (REGULAR) para guardar as alterações e sair do modo SET
(REGULAR).

F. Prima o botão SPEED/DISTANCE DISPLAY (APRESENTAR VELOCIDADE/
DISTÂNCIA) para alternar entre o tipo de informação de velocidade e
distância a ser apresentada na linha superior do Temporizador.

Funcionamento do Temporizador:
A. Prima START (INICIAR) para iniciar o Temporizador. 

O mostrador superior apresenta o tempo original ou a velocidade e a
distância enquanto que o tempo remanescente é apresentado no
mostrador principal.

B. Prima STOP (PARAR) para parar o Temporizador. Prima START
(INICIAR) para reatar ou RESET (RESTABELECER) para voltar à
regulação original.

No fim do período temporizado, o relógio toca a melodia de alerta, o
indicador INDIGLO® pisca e o mostrador do temporizador aparecerá em
qualquer outro modo do relógio durante 10 segundos. A informação da
velocidade ou da distância será apresentada se o relógio estiver a receber
dados. O mostrador volta então para o modo original e o Temporizador é
restabelecido.
Premindo um botão qualquer durante 10 segundos silencia o alarme e
restabelece o temporizador.
Quando o Temporizador está em funcionamento, o ícone de uma ampul-
heta aparece no mostrador no Modo Hora.
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Modo Monitor
Neste modo pode ver as informações
relativas à velocidade e à distância
enquanto viaja, desde que o receptor
de GPS esteja a receber dados. Ao
entrar neste modo o receptor é
automaticamente activado.

Estando no Modo Monitor, prima o
botão SPEED/DISTANCE DISPLAY
(APRESENTAR VELOCIDADE/
DISTÂNCIA) para seleccionar VELOCIDADE, VELOCIDADE MÉDIA,
VELOCIDADE MÁXIMA, ANDAMENTO, ANDAMENTO MÉDIO, MELHOR
ANDAMENTO e NÍVEL DAS PILHAS GPS. A velocidade actual, o andamento
e o nível das pilhas GPS só estão disponíveis se o receptor estiver activo.

A última opção apresentada será seleccionada e a informação aparece na
linha superior do Monitor. O mostrador principal apresentará a distância
percorrida.

B. Prima START (INICIAR) para fazer uma pausa na acumulação de dados.
C. Para eliminar os dados acumulados, prima e mantenha premido RESET

(RESTABELECER).
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Modo Conta-Rotações
O relógio mantém o registo da
distância total recebida pelo relógio
quando o Transmissor-Receptor está a
funcionar, até 10.000 milhas ou
quilómetros.

No modo Odometer (Conta-Rotações),
prima e mantenha premido RESET
(RESTABELECER) para eliminar os dados acumulados e voltar a zero.

Modo Alarme
Pode regular o alarme para todos os dias, apenas para dias da semana ou
apenas para fins de semana. O alarme funciona para qualquer um dos
Fusos Horários que está seleccionado como a hora principal. No momento
programado, o alarme soa durante 20 segundos, o indicador INDIGLO®

pisca, e o mostrador do alarme aparece durante 20 segundos. Se não for
empreendida qualquer acção, o alarme de reserva toca 5 minutos depois.
Quando o alarme está a tocar, premindo qualquer botão silencia-o.
A. No modo Alarm (Alarme), prima

SET (REGULAR). O valor das
HORAS começa a piscar.

B. Prima START (INICIAR) para alterar
os dígitos a piscar.
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C. Prima MODE para regular as DEZENAS DE MINUTOS, e novamente para
regular os MINUTOS, e uma vez mais para definir o tipo de alarme
(Diário, Dias da Semana ou Fim de Semana).

D. Prima SET (REGULAR) para guardar as alterações e sair do modo
Regular Alarme.

Regulação de Alarme ON (LIGADO) ou OFF (DESLIGADO):
No modo Alarme, prima START (INICIAR) para ligar ou desligar o alarme.
Quando o Alarme está ligado, o ícone de um despertador aparece no
mostrador no Modo Hora.

Modo Opções
O relógio dispõe de várias opções
concebidas para tornar mais útil o
Sistema de Velocidade e Distância.
No Modo Options (Opções), prima
SPEED/DISTANCE DISPLAY
(APRESENTAR VELOCIDADE/
DISTÂNCIA) para examinar as opções
programadas.
Para ajustar opções não numéricas (como Ligado/Desligado, Unidades,
Velocidade ou Andamento, etc.), pode muito simplesmente premir START
(INICIAR) para escolher a definição correcta.
Para alterar as opções numéricas:
1. Prima e mantenha premido SET (REGULAR) para iniciar a sequência de

regulação. O valor (ou uma sua parte) começará a piscar.
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2. Prima START (INICIAR) para regular o valor a piscar, e a seguir utilize
MODE para seleccionar o dígito seguinte. Note que algumas opções têm
apenas um dígito para regular e assim premindo MODE não tem
qualquer efeito.

3. Quando terminar a regulação, prima SET (REGULAR) para guardar as
alterações e sair do modo de regulação.

SMOOTHING (SUAVIZAÇÃO) – Esta função facilita a leitura dos valores do
andamento e da velocidade, enquanto utiliza o relógio, através da filtragem
de pequenas variações da velocidade. Poderá ser útil activar esta função se
estiver a ver informação sobre o andamento e os números apresentados
parecerem “saltar” demasiado. A função de suavização não tem qualquer
efeito na exactidão dos dados apresentados nem afecta a distância
acumulada.

UNIDADES – Seleccione as unidades com que o relógio apresenta as
distâncias e as velocidades, em Milhas, Quilómetros (KM) ou Milhas
Marítimas (NM). Se forem escolhidas as Milhas Marítimas, a velocidade
será apresentada em nós (KTs). (1 nó=uma Milha Marítima por hora).

ALERTAS DE ZONA (Velocidade ou Andamento) – Esta função só se
encontra disponível no modelo de 100 Voltas-

ZONE ALERTS (ALERTAS DE ZONA) soa no caso de se encontrar fora de
uma zona definida por um valor mínimo e um valor máximo de velocidade
ou andamento (um ou outro, não os dois simultaneamente). Pode optar
por desactivar esta função.



113

ALERTAS DE DISTÂNCIA – Esta função só se encontra disponível no
modelo de 100 Voltas. 
A função DISTANCE ALERTS (ALERTAS DE DISTÂNCIA) permite que o
relógio o alerte quando tiver viajado uma distância predefinida. Note que
este alerta só soa se o Cronómetro estiver a funcionar e o relógio estiver a
receber informações de velocidade e distância do Transmissor-Receptor. 
O alerta repete o aviso até ser desligado. 

INDIGLO® night-light (Luz nocturna INDIGLO® )
Prima o botão INDIGLO para activar a luz. A tecnologia de
electroluminiscência 
utilizada na luz nocturna INDIGLO ilumina todo o
mostrador do relógio à noite e em condições de fraca luminosidade. Para
activar o NIGHT-MODE®. prima e mantenha premido o botão INDIGLO
durante 3 segundos, até o relógio emitir um bip.
Uma vez activada, premindo qualquer botão
mantém a luz nocturna INDIGLO activa por mais 3 segundos. A função
NIGHT-MODE permanece activada durante 3 horas ou até ser desactivada
premindo e mantendo premido o botão INDIGLO novamente durante 3
segundos.

Mensagens do sistema
O Timex® Speed and Distance System é um sistema sofisticado. Durante o
funcionamento, as mensagens apresentadas no mostrador irão ajudá-lo a
maximizar o desempenho do sistema.
SEARCHING (À PROCURA) – O Transmissor-Receptor GPS foi ligado e está
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à procura de sinais de um número suficiente de satélites que proporcionem
o funcionamento correcto. Se esta mensagem for apresentada durante um
período demasiado longo, tente deslocar-se para uma zona ao ar livre mais
aberta, afastar-se de objectos metálicos ou utilizar pilhas novas.
WEAK GPS SIGNAL (SINAL GPS FRACO) – O Transmissor-Receptor GPS
está a perder os sinais dos satélites. Desloque-se para uma zona mais
aberta e livre de objectos metálicos. 
Se os sinais forem fracos ou se perderem por completo durante curtos
períodos de tempo, o sistema dispõe de técnica suficiente para manter
informações fiáveis de velocidade e distância. Para poupar as pilhas, o
Transmissor-Receptor desliga-se se não detectar qualquer movimento ou
não conseguir contactar satélites ao fim de 15 minutos.
RADIO LINK BROKEN (LIGAÇÃO RÁDIO QUEBRADA) – O relógio não está
a receber dados de velocidade e distância do Transmissor-Receptor através
da ligação de rádio. Certifique-se de que o Transmissor-Receptor tem
energia e que o relógio não está a mais de 1 metro (cerca de 3 pés) de
distância.
RADIO LINK NOISY (LIGAÇÃO RÁDIO COM RUÍDOS) – O relógio está com
dificuldade em receber os dados de velocidade e distância. Certifique-se de
que o relógio se encontra a 1 metro ou menos do Transmissor-Receptor.
Afaste-se de interferências eléctricas como cabos de electricidade, motores,
equipamento para exercícios, etc. Altere a orientação do Transmissor-
Receptor de vertical para horizontal ou vice versa.
FATAL GPS ERROR (ERRO GPS FATAL) – O Transmissor-Receptor GPS
está danificado. Contacte o serviço de assistência a clientes da Timex.
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Resistência à água
O seu relógio Resistente à Água até 50 Metros suporta a pressão da água
até 86 p.s.i. (equivalente a imersão a 164 pés ou 50 metros abaixo do nível
do mar).
AVISO: ESTA UNIDADE NÃO MOSTRA A VELOCIDADE E A DISTÂNCIA SE
FUNCIONAR DEBAIXO DE ÁGUA.

AVISO: PARA MANTER A RESISTÊNCIA À ÁGUA, NÃO PRIMA NENHUM
BOTÃO DEBAIXO DE ÁGUA.

1. O relógio é resistente à água apenas enquanto a lente, os botões e a
caixa estiverem intactos.

2. Se bem que o relógio possa ser resistente à água até uma profundidade
significativa (100 ou 200 metros), não é um relógio de mergulhador e
não deve portanto ser utilizado como tal.

3. A Timex recomenda que lave o relógio com água doce depois de uma
exposição a água salgada.

Substituição da Pilha do Relógio
Para evitar a possibilidade de danificar irremediavelmente o relógio, 
A TIMEX RECOMENDA VIVAMENTE QUE LEVE O RELÓGIO A UM
RETALHISTA OU RELOJOEIRO LOCAL A FIM DE SUBSTITUIR A PILHA.
Depois da pilha ser substituída, aparecerá um modo DEMO (DEMONSTRAÇÃO)
a seguir ao modo TIME OF DAY (HORA DO DIA). Este modo é utilizado
para demonstrar as funcionalidades mais recentes e desaparecerá assim
que a HORA DO DIA tenha sido regulada.
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GARANTIA INTERNACIONAL DA TIMEX
(E.U.A. – GARANTIA LIMITADA)
O seu produto TIMEX® está garantido contra defeitos de fabrico pela Timex
Corporation por um período de UM ANO a contar da data da compra
original. A Timex e as suas filiais em todo o mundo honrarão esta Garantia
Internacional. 
Tenha em atenção que a Timex poderá, por sua opção, reparar o seu produto
através da instalação de componentes novos ou totalmente recondicionados
e inspeccionados ou substituí-lo por um modelo idêntico ou semelhante.
IMPORTANTE – NOTE QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE DEFEITOS OU
DANOS NO SEU PRODUTO:
1) depois do período de garantia ter expirado;
2) se o produto não tiver sido originalmente comprado a um retalhista

Timex autorizado;
3) resultantes de serviços de reparação não efectuados pela Timex;
4) resultantes de acidentes, modificações ilícitas ou manipulação abusiva

do mesmo; e
5) nem cobre danos na lente ou cristal, correia, caixa do relógio ou do

Transmissor-Receptor, acessórios e pilha. A Timex poderá cobrar a
substituição de qualquer uma destas peças.

ESTA GARANTIA E OS RECURSOS AQUI CONTIDOS SÃO EXCLUSIVOS E
SUBSTITUEM QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍ-
CITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILI-
DADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM PARTICULAR. A TIMEX NÃO SERÁ
RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU DE
CONSEQUÊNCIA. Alguns países ou estados não permitem limitações de
garantias implícitas e não permitem quaisquer exclusões ou limitações
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sobre os danos, por isso estas limitações poderão não se aplicar ao seu
caso. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos e poderá ter
outros direitos que variam de um país ou de um estado para o outro.
A fim de obter o serviço de garantia, devolva o seu relógio e Transmissor-
Receptor à Timex, a uma das suas filiais ou ao retalhista Timex onde o
produto foi comprado, juntamente com o Cupão de Reparação do Relógio
original, devidamente preenchido, ou, apenas nos Estados Unidos e no
Canadá, o Cupão de Reparação do Relógio original devidamente preenchido
ou uma declaração escrita identificando o seu nome, morada, número de
telefone e data e local da compra. Junte ao seu relógio e Transmissor-
Receptor o seguinte pagamento para despesas de envio e processamento
(não se trata de despesas de reparação): nos Estados Unidos, um cheque
ou vale postal de US$7.50; no Canadá, um cheque ou vale postal de
CAN$6.00; no Reino Unido e outros países, um cheque ou vale postal de
UK£2.50. Nos outros países, a Timex cobrará o envio e o processamento.
NUNCA INCLUA NA ENCOMENDA QUALQUER ITEM ESPECIAL, TAL COMO
UMA CORREIA OU OUTRO ARTIGO DE VALOR PESSOAL.

Nos Estados Unidos, telefone para o 1-800-448-4639 para obter informações
adicionais sobre a garantia. No Canadá, telefone para o 1-800-263-0981.
No Brasil, telefone para o 0800-168787. No México, telefone para o 91-
800-01-060. Na América Central, Caraíbas, Bermudas e Bahamas, telefone
para o (501) 370-5775 (E.U.A.). Na Ásia, telefone para o 852-2815-0091.
No Reino Unido, telefone para o 44 208 687 9620. Em Portugal, telefone
para o 351 212 946 017. Na França, telefone para o 33 3 81 63 42 00. Na
Alemanha, telefone para o +43 662 88 92130. No Médio Oriente e África,
telefone para o 971-4-310850. Noutras zonas, contacte o retalhista local da
Timex ou o distribuidor Timex para obter informações sobre a garantia.
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Aviso sobre FCC (E.U.A.) / Aviso sobre IC (Canadá)

A Timex Corporation declara que os seguintes produtos, que incluem todos
os componentes do Timex Bodylink System, estão em conformidade com a
Parte 15 das regras FCC relevante e com as regras da Indústria do Canadá
para os dispositivos da Classe B como se segue:

Nome do Produto:
Sistema de Velocidade e Distância – GPS Transceiver Series M8xx/M5xx
Sistema de Monitorização do Ritmo Cardíaco – HRM Transmitter Series
M8xx/M5xx

ESTE É O SEU CUPÃO PARA REPARAÇÃO DE RELÓGIO. GUARDE-O NUM
LOCAL SEGURO.

GARANTIA INTERNACIONAL TIMEX — 
CUPÃO PARA REPARAÇÃO DE RELÓGIO

Data da compra original:
(Junte cópia do recibo de compra, se este existir)

Comprado por:
(Nome, morada e número de telefone)

Local da compra:
(Nome e morada)

Motivo da devolução:
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Tipo de Produto: Intentional Radiator

No ID No Certifiçãión 
Modelo FCC IC

Monitor de Ritmo Cardíaco M821 EP9TMXHRM 33481021492A

Monitor de Ritmo Cardíaco M515 EP9TMXM515 3348A-M515

Monitor de Velocidade e 
Distância M850 EP9TMXM850 3348A-12181

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras FCC. O
seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este
dispositivo não pode causar interferências nocivas, e (2) este dispositivo
deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as que possam
causar um funcionamento não desejado.

Nome do Produto:
Receptores Relógio – HRM/Speed+Distance Series M8xx/M5xx
Gravadores de Dados – HRM/Speed+Distance Series M5xx

Tipo de Produto: Unintentional Radiator

Este equipamento foi testado e verificado estar em conformidade com os
limites para os dispositivos digitais da Classe B, de acordo com a Parte 
15 das regras FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma
protecção razoável contra interferências prejudiciais em ambientes
residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de
radiofrequência e, se não for utilizado de acordo com o manual de
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instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de
rádio. Se o equipamento provocar interferência prejudicial à recepção de
rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando-o e desligando-o,
encorajamo-lo a tentar corrigir a interferência reorientando ou mudando o
local da antena de recepção ou aumentando a distância entre o
equipamento e o receptor.

Cuidado: Quaisquer alterações ou modificações do equipamento acima
referido, não aprovadas expressamente pela Timex Corporation, podem
anular a autorização concedida ao utilizador para operar o equipamento.

Aviso da Indústria do Canadá: Este aparelho digital da Classe B está
conforme à norma Canadiana ICES-003. Cet appariel numérique de la class
B est conform à la norme NBM-003 du Canada.

Reparação
Se o seu relógio TIMEX® precisar alguma vez de reparação, envie-o para a
Timex conforme indicado na Garantia Internacional Timex ou dirigido a
HOTLINE WATCH SERVICE, P.O. Box 2740, Little Rock, AR 72203.
Para questões relacionadas com a reparação, telefone para 
1-800-448-4639
Para a sua comodidade na obtenção dos serviços de assistência da fábrica,
os retalhistas da Timex participantes poderão fornecer-lhe um Postal para
Reparação de Relógio pré-endereçado. Consulte na Garantia Internacional
Timex as instruções específicas sobre os cuidados e manutenção do seu
relógio Timex®.
Se precisar de uma correia de substituição, telefone para o 
1-800-448-4639.
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