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Parabéns por ter comprado um relógio TIMEX®.

Leia estas instruções com atenção a fim de compreender o modo de funciona-
mento do seu relógio Timex.

O seu relógio poderá não dispor de todas as funções descritas neste manual.

Para mais informações e para registar o seu produto, visite: www.timex.com
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43 COMO INICIAR O SEU RELÓGIO
Para iniciar o seu relógio, remova a protecção de plástico que se encontra
por baixo da coroa e carregue na coroa contra a caixa. O ponteiro dos
segundos começará a avançar em intervalos de 1 segundo.

RESISTÊNCIA À ÁGUA E AO CHOQUE
Se o seu relógio for resistente à água, tal será indicado por uma 
marca (WR_M).

*pressão absoluta em libras por polegada quadrada

Profundidade de resistência à água Pressão da água abaixo da superfície
(em p.s.i.a.*)

30m (98 pés) 60

50m (164 pés) 86

100m (328 pés) 160

200m (656 pés) 284
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PARA AJUSTAR A HORA:
1) Puxe a coroa totalmente para fora 

e rode-a para acertar a hora.
2) Empurre a coroa para dentro para reini-

ciar o relógio. Para a coroa reguladora
de enroscar, empurre a coroa ao mesmo
tempo que a roda NO SENTIDO DOS
PONTEIROS DO RELÓGIO para apertar.

PARA AJUSTAR O DIA:
1) Puxe a coroa para a posição “do meio”

e rode-a NO SENTIDO DOS PONTEIROS DO
RELÓGIO até aparecer o dia correcto. Se 
o dia não mudar, puxe a coroa para a
posição “de fora” e rode-a NO SENTIDO
DOS PONTEIROS DO RELÓGIO ou NO
SENTIDO CONTRÁRIO AO DOS PONTEIROS
DO RELÓGIO o número de períodos de 
24 horas que forem necessários até que
apareça o dia correcto.

45AVISO: PARA MANTER A RESISTÊNCIA À ÁGUA, NÃO CARREGUE
EM NENHUM DOS BOTÕES NEM PUXE PARA FORA A COROA
DEBAIXO DE ÁGUA, A NÃO SER QUE O SEU RELÓGIO ESTEJA
INDICADO COMO TENDO RESISTÊNCIA À ÁGUA ATÉ 200 METROS.

1. O relógio é resistente à água apenas enquanto a lente, a coroa e a
caixa se mantiverem intactas.

2. O relógio não é um relógio para mergulhadores e não deve ser utilizado
como tal.

3. Depois de exposição a água salgada, lave o relógio com água doce.
4. A resistência ao choque será indicada no mostrador ou na caixa do

relógio. Os relógios são concebidos para passar no teste ISO relativo 
à resistência ao choque. No entanto, devem ser tomadas precauções
para não danificar o cristal.
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COMO AJUSTAR A BRACELETE
(São aplicadas variações das seguintes secções da bracelete a todos os
modelos de relógio).

PULSEIRA DE FIVELA DESLIZANTE
1. Abra o fecho.
2. Mova a fivela até o comprimento desejado

da pulseira.
3. Exerça pressão ao mesmo tempo que

segura o fecho e deslize a fivela para
frente e para trás até se engatar nas
ranhuras situadas no lado inferior 
da pulseira.

4. Pressione o fecho para baixo até se encaixar e fechar. A fivela pode
sofrer danos se aplicar demasiada força.

47PARA AJUSTAR A FUNÇÃO QUICK DATE® (DATA RÁPIDA):
Coroa de 3 posições:
1) Puxe a coroa para a posição “do meio” e rode-a NO SENTIDO DOS

PONTEIROS DO RELÓGIO ou NO SENTIDO CONTRÁRIO AO DOS
PONTEIROS DO RELÓGIO até aparecer a data correcta.

Coroa de 2 posições:
1) Puxe a coroa para a posição “de fora” e rode-a NO SENTIDO DOS

PONTEIROS DO RELÓGIO até a data mudar. Repita o procedimento até
aparecer a data correcta. Ajuste a data para os meses que têm menos
de 31 dias. Quando terminar, empurre a coroa para dentro.
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RETIRAR UM ELO DA BRACELETE

Remoção de elos:
1. Coloque a bracelete verticalmente e enfie

uma ferramenta aguçada na abertura do elo.
2. Empurre a vareta com força na direcção 

da seta até que o elo se solte (as varetas
foram concebidas de modo a serem difíceis
de retirar).

3. Repita esta operação até ter retirado o número de elos desejados.

Remontagem:
1. Volte a juntar as peças da bracelete.
2. Empurre a vareta de volta para dentro 

do elo na direcção oposta à da seta.
3. Carregue na vareta para baixo e para

dentro do elo até ficar bem presa 
e nivelada com a bracelete.

49BRACELETE DE DOBRAR E ENCAIXAR
1. Localize a vareta de mola que liga a bracelete ao fecho de encaixe.
2. Com uma ferramenta aguçada, empurre a vareta de mola para dentro

e torça suavemente a bracelete para desengatar.
3. Avalie o tamanho do pulso e depois enfie a vareta de mola no orifício

de baixo correcto.
4. Empurre para baixo a vareta de mola, alinhe-a com o orifício de cima 

e depois solte-a para que encaixe no lugar.
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GARANTIA INTERNACIONAL DA TIMEX
O seu relógio TIMEX® está garantido contra defeitos de fabrico pela Timex
Corporation pelo 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 pode, ao seu critério, reparar o seu relógio
instalando componentes novos ou completamente recondicionados 
e inspeccionados, ou substitui-lo por um modelo idêntico ou semelhante.
IMPORTANTE — TENHA EM ATENÇÃO QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE
DEFEITOS OU DANOS NO RELÓGIO:
1) depois do período de garantia ter expirado;
2) se o relógio não tiver sido originalmente comprado num revendedor

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

abusiva do mesmo; e
5) danos na lente ou cristal, correia ou bracelete, caixa do relógio, acessórios

ou pilha. A Timex poderá cobrar pela substituição de qualquer uma 
destas peças.

51A Timex recomenda vivamente que mande substituir a bateria numa
relojoaria ou numa joalharia. Se aplicável, carregue no botão de restabelecer
(reset) quando substituir a pilha. O tipo de pilha está indicado na caixa do
relógio. A vida útil da pilha é calculada com base em certas características
de utilização; a duração da pilha variará conforme a sua utilização real.

NÃO DEITE A PILHA NO FOGO. NÃO RECARREGUE A PILHA.
MANTENHA AS PILHAS SOLTAS FORA DO ALCANCE 
DAS CRIANÇAS.
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Para obter informações adicionais sobre a garantia, nos EUA, telefone para o
número 1-800-448-4639. No Canadá, telefone para 1-800-263-0981. No Brasil,
telefone para +55 11 5572 9733. No México, telefone para 01-800-01-060-00.
Na América Central, nas Caraíbas, nas Bermudas e nas Bahamas, telefone para
(501) 370-5775 (EUA). Na Ásia, telefone para 852-2815-0091. No Reino Unido,
telefone para 44 020 8687 9620. Em Portugal, telefone para 351 212 946 017.
Em França, telefone para 33 3 81 63 42 00. Na Alemanha, telefone para 
49 7.231 494140. No Médio Oriente e na África, telefone para 971-4-310850.

PROLONGAMENTO DA GARANTIA
Disponível apenas nos Estados Unidos. Prolonga a sua garantia por um
período adicional de 4 anos a partir da data de compra, por US $5. Pode pagar
com AMEX, Discover, Visa ou MasterCard telefonando para 1 800-448-4639
durante as horas normais de expediente. O pagamento deve ser efectuado
dentro dos 30 dias seguintes ao acto da compra. É necessário indicar nome,
morada, número de telefone, data da compra e o número de 5 dígitos do modelo.
Também pode enviar um cheque de 5 dólares para: Timex Extended Warranty,
P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

© 2007 Timex Corporation. TIMEX e QUICK DATE são marcas comerciais
registadas da Timex Corporation.

53ESTA GARANTIA E OS RECURSOS AQUI CONTIDOS SÃO EXCLUSIVOS E
SUBSTITUEM QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS,
INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE 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 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 à Timex, a uma das
suas filiais ou ao retalhista Timex onde o relógio 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 
o seguinte pagamento para despesas de envio (não se trata de despesas de
reparação do relógio): nos Estados Unidos, um cheque ou vale postal de US$7.00;
no Canadá, um cheque ou vale postal de CAN$6.00; e no Reino Unido, um cheque
ou vale postal de UK£2.50. Nos outros países, a Timex cobrar-lhe-á as despesas
de porte e envio. NUNCA INCLUA NA ENCOMENDA QUALQUER ITEM ESPECIAL,
TAL COMO UMA BRACELETE OU OUTRO ARTIGO DE VALOR PESSOAL.
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