Manual do Usuário (BPT)

C. Temporizador de Dois Concorrentes (Two-Competitor
Timer)
1.
2.
3.
4.

Cronômetro/Relógio com Visor Iluminado

Modelo STW515
Introdução
Obrigado por selecionar o Cronômetro Resistente à Água Extech STW515
com funcionalidades de Tempo Parcial, Alarme e Relógio. O uso cuidadoso
desse cronômetro irá proporcionar anos de serviço confiável. Este
dispositivo tem uma garantia limitada de 1 ano.

Início Rápido
Botão de Luz
Pressão curta para ligar a luz de fundo por 5 segundos.

Botão de Modo
Pressão curta no botão MODE para percorrer os 4 modos: Hora Normal
(Normal Time), Cronômetro (Stopwatch), definição de Alarme (Alarm set),
definição de Hora (Time set).

Botão Start/Stop (Iniciar/parar)
Em modo de Hora Normal, uma pressão longa para mostrar a data.
Em modo de Cronômetro, uma pressão curta para iniciar ou parar a
contagem.
Em modo de definição do Alarme ou da Hora, uma pressão curta para
aumentar o valor da hora (pressão longa para rolagem rápida). Pressão
curta no botão Split/Reset (parcial/reiniciar) para alternar entre
minutos/segundos.

Botão Split/Reset (parcial/reiniciar)
Em modo de hora Normal, uma pressão longa para mostrar a hora do
alarme.
Em modo de Cronômetro, uma pressão curta para reiniciar o valor ou para
mostrar o tempo parcial.
Em Modo de alarme, uma pressão curta para mudar entre o ajuste de horas
e minutos.
Em modo de ajuste da Hora, uma pressão curta para percorrer as definições
de data e hora.

Operação
SELEÇÃO DE MODO
Pressão curta no botão MODE para percorrer os 4 modos:
Hora Normal (Normal Time), Cronômetro (Stopwatch), definição de Alarme
(Alarm set), definição de Hora (Time set)

MODO DE HORA NORMAL (Normal Time)
1. Na Hora Normal são mostrados as Horas/Minutos/Segundos e o Dia da
Semana.
2. Pressão longa no botão SPLIT/RESET para ver a Hora do Alarme.
3. Pressão longa em START/STOP para ver o mês e o dia.
4. Para ligar ou desligar o alarme, pressione o botão START/STOP
enquanto mantém pressionado o botão SPLIT/RESET (o ícone do sino
aparece à direita quando o Alarme está ligado).

MODO DE CRONÔMETRO (Stopwatch)
(Para acessar, pressione o botão MODE uma vez a partir do Modo Normal)
Quando o Modo Cronômetro é acessado na primeira vez, os ícones SU-FRSA irão piscar.

A. Temporizador de Tempo decorrido (Elapsed Timer)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pressione Start/Stop para iniciar (os ícones SU-SA piscam)
Pressione Start/Stop para parar (os ícones SU-FR-SA piscam)
Pressione Start/Stop Restart
Pressione Start/Stop para parar
Pressione Split/Reset para reiniciar o visor
Pressione MODE para retornar ao Modo Normal

B. Tempo Parcial (Split Time)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pressione Start/Stop para iniciar (os ícones SU-SA piscam)
Pressione Split/Reset para dividir (os ícones SU-TH-SA piscam)
Pressione Split/Reset para liberar a divisão (os ícones SU-SA piscam)
Pressione Start/Stop para parar (os ícones SU-FR-SA piscam)
Pressione Split/Reset para reiniciar o visor.
Pressione MODE para retornar ao Modo Normal.

Pressione Start/Stop para iniciar (os ícones SU-SA piscam)
Pressione Split/Reset para dividir (os ícones SU-TH-SA piscam)
Pressione Start/Stop para parar (os ícones SU-TH-FR-SA piscam)
Pressione Split/Reset para liberar a divisão (os ícones SU-FR-SA
piscam)
5. Pressione Split/Reset para reiniciar o visor
6. Pressione MODE para retornar ao Modo Normal

DEFINIR ALARME (Alarm Set)
(Para acessar, pressione MODE duas vezes a partir do Modo Normal)
1. Os dígitos da hora e o ícone MO irão piscar
2. Pressão curta em STOP/START para avançar a hora (pressão longa para
rolagem rápida). Este passo também ativa o alarme e mostra o ícone do
alarme
3. Pressione SPLIT/RESET para selecionar os minutos
4. Pressione STOP/START para avançar os minutos (pressão longa para
rolagem rápida)
5. Pressione MODE para salvar a definição do alarme e para retornar à
exibição das horas
6. Para ativar o alarme, siga o passo 4 na seção Modo de Hora Normal.
Observe que a definição do Alarme irá refletir o modo AM, PM ou H
programado na seção de SETTING DATE AND TIME (definir data e
hora).

ALARM SNOOZE (repetição) e ALARM SILENCE (silêncio do
alarme)
Quando o alarme tocar, pressione START/STOP.
Será iniciado um período de repetição de 5 minutos. Para silenciar o alarme
sem repetição, pressione SPLIT/RESET após o alarme soar.

TOQUE HORÁRIO (Hour Chime)
(O cronômetro toca uma vez a cada hora no horário)
Para ativar o toque horário (hour chime), pressione e segure o botão
SPLIT/RESET, em seguida, uma pressão curta em MODE (enquanto
continua segurando SPLIT/RESET) até os dias da semana aparecerem.
Para desligar o Chime dê uma pressão curta em MODE (enquanto continua
segurando o botão SPLIT/RESET) até os dias da semana desligarem.

DEFINIR A DATA E HORA
(Para acessar, pressione o botão MODE 3 vezes a partir do Modo Normal)
Pressão curta em SPLIT/RESET para percorrer as definições.
(SS/MM/HH/Dia/Mês/Dia da Semana). O dígito piscando é o dígito que está
pronto para ser editado.
Pressão curta no botão START/STOP para avançar o dígito piscando;
pressão longa para rolagem rápida. Os dígitos das horas irão rolar por A
(para AM), P (para PM) e H (para relógio de 24 horas). Pressione MODE
para retornar ao modo normal.

Substituição da Bateria
Esse Cronômetro usa uma bateria tipo botão CR2032. Remova os seis (6)
parafusos Phillips na traseira do relógio para abri-lo e acessar a bateria.
Recomendamos que um técnico qualificado substitua a bateria. A duração
da bateria é normalmente de um ano.
Por favor, elimine as baterias e a unidade principal de acordo
com os regulamentos aplicáveis.

Especificações
Temperatura de
Operação

-5 °C ~ 50 °C (23 °F ~ 122 °F)

Umidade de Operação

10 % ~ 90 %

Energia

CR2032 x 1

Dimensões

66,5 (l) x 77 (a) x 19 (p) mm

Peso

56 g (2 oz.)

Contate o Suporte ao Cliente
Telefone de Suporte: U.S. (866) 477-3687; Int’l +1 (603) 324-7800
Calibração, Reparos, Retornos: repair@extech.com
Suporte Técnico: https://support.flir.com
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