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Introdução
Parabéns pela aquisição do Cronômetro resistente à água Extech 365515
com tempo parcial, monitoramento de dois competidores, recursos de alarme
e relógio. A precisão do relógio é de ± 3 segundos por 24 horas. O uso cuidadoso
deste cronômetro proporcionará anos de serviço confiável.

Operação
MODO NORMAL
1. No Modo Normal, as Horas/Minutos/Segundos e o dia da semana
são exibidos.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão SPLIT/RESET
para visualizar o horário do alarme.
3. Para ligar ou desligar o alarme, pressione o botão START/STOP
enquanto mantém pressionado o botão SPLIT/RESET (o ícone
de sino no canto superior direito do display fica aceso quando
o alarme está ligado).
4. Pressione e mantenha pressionado START/STOP para visualizar
o mês e a data do calendário.
MODO CRONÔMETRO
(Para acessar, pressione o botão MODE uma vez no Modo Normal)
Quando o Modo Cronômetro é acessado pela primeira vez, os ícones SU-FR-SA
piscarão.
A. Temporizador de tempo decorrido
1. Pressione Start/Stop para Iniciar (ícones SU-SA piscarão)
2. Pressione Start/Stop para Parar (ícones SU-FR-SA piscarão)
3. Pressione Start/Stop para reiniciar
4. Pressione Start/Stop para Parar
5. Pressione Split/Reset para reiniciar o display. Pressione MODE
para retornar ao Modo Normal.

CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA
(Para acessar, pressione o botão MODE 3 vezes no Modo Normal)
Pressione SPLIT/RESET para percorrer os campos de dígitos programáveis.
O dígito intermitente é o dígito que está pronto para ser editado. Use o botão
START/STOP para editar o dígito intermitente. Ao ajustar as horas, os minutos
e os segundos, você pode pressionar START/STOP para redefinir o dígito
selecionado para zero; pressione e mantenha-o pressionado para rolar
rapidamente. Os dígitos das horas percorrerão A (para AM), P (para PM)
e H (para modo de relógio de 24 horas). Pressione MODE para retornar
à operação normal.
ALARM SET (Para acessar, pressione MODE duas vezes no Modo Normal)
1. Uma vez que o modo ALARM SET seja acessado,
o indicador da hora e o ícone MO piscarão.
2. Pressione STOP/START para mudar a hora. Este passo
também ativa o alarme e exibe o ícone do indicador de alarme
(sino no canto superior direito do display LCD).
3. Pressione SPLIT/RESET para selecionar minutos.
4. Pressione STOP/START para avançar os minutos.
5. Pressione MODE para salvar a configuração do alarme e exibir a hora.
6. Para ativar o Alarme, siga as instruções na etapa 3 da seção Modo Normal.
Observe que a configuração do tempo de alarme refletirá o modo AM, PM ou
H programado acima na seção CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA.
REPETIÇÃO DO ALARME e SILÊNCIO DO ALARME
Quando o alarme soar, pressione START/STOP. Um período de soneca
de 5 minutos começará. Para silenciar o alarme sem repeti-lo, pressione
SPLIT/RESET após o alarme soar.
AVISO SONORO DE HORAS
(O cronômetro emite um sinal sonoro uma vez a cada hora)
Para ativar o Aviso Sonoro de Horas, pressione e mantenha
pressionado SPLIT/RESET e pressione MODE (enquanto continua
a pressionar SPLIT/RESET) até que os dias da semana apareçam
na parte superior do LCD. Para desativar o Aviso Sonoro de Horas,
pressione MODE (enquanto continua a manter pressionado o botão
SPLIT/RESET) até que os dias da semana se apaguem.
LUZ DE FUNDO
Pressione o botão de luz para ativar a luz de fundo. A luz de fundo
permanecerá ativada por 4 segundos e depois desligará automaticamente.

Troca de baterias
Este cronômetro usa uma bateria botão alcalina LR-44 ou A-76. Os parafusos
de cabeça Phillips na parte traseira do relógio devem ser removidos para
abrir o relógio e acessar a bateria. Recomenda-se que um técnico qualificado
substitua a bateria. A duração da bateria é tipicamente de um ano.

B. Tempo Parcial
1. Pressione Start/Stop para Iniciar (ícones SU-SA piscarão)
2. Pressione Split/Reset para Dividir (ícones SU-TH-SA piscarão)
3. Pressione Split/Reset para liberar a Divisão
(ícones SU-TH-SA piscarão)
4. Pressione Start/Stop para Parar (ícones SU-FR-SA piscarão)
5. Pressione Split/Reset para reiniciar o display. Pressione MODE
para retornar ao Modo Normal.
C. Temporizador de dois competidores
1. Pressione Start/Stop para Iniciar (ícones SU-SA piscarão)
2. Pressione Split/Reset para Dividir (ícones SU-TH-SA piscarão)
3. Pressione Start/Stop para Parar (ícones SU-TH-FR-SA piscarão)
4. Pressione Split/Reset para liberar a Divisão
(ícones SU-FR-SA piscarão)
5. Pressione Split/Reset para reiniciar o display. Pressione MODE
para retornar ao Modo Normal.
NOTA: Pressione os três botões simultaneamente para reiniciar no modo
Temporizador de tempo decorrido.

Copyright © 2017 FLIR Systems, Inc.
Todos os direitos reservados, inclusive o de reprodução total ou parcial em qualquer forma

www.extech.com

365515-pt-BR_v1.2 11/17

