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 ■ Aceder ao cronómetro  fPremir 

 ■ Iniciar o cronómetro  fPremir 

 ■ Colocar em pausa
(o cronómetro pisca)  fPremir 

 ■ Repor a "0"
(após colocação em pausa)  fPremir 

 ■ Voltar à hora  fPremir 

1 Ajuda intuitiva

 ■ Aceder aos ajustes

 fPremir  durante 3 seg. até que a hora 
pisque

 ■ Para cada elemento a ajustar:
 Hora, Minuto, Formato, Ano, Mês (M), Dia (D).

 fPremir  até ser exibido o valor pretendido.

 fDepois validar premindo  para ajustar o 
valor seguinte.

Ajustes2

Modo "CHRONO"3

 fPremir 

Exibir a data
(a partir do ecrã Hora)
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Para substituir a pilha: dirija-se ao ponto de venda onde adquiriu o seu produto. 
Ao substitui-la sozinho, corre o risco de danificar a junta e, deste modo, perder 
a estanquicidade bem como a garantia do produto. A duração útil da pilha é 
influenciada pela duração de armazenamento na loja e pela forma como utiliza o 
produto.

O símbolo "caixote do lixo com traço por cima" significa que este produto e as 
pilhas que contém não podem ser deitados fora com o lixo doméstico. Estão 
sujeitos a uma triagem selectiva específica. Coloque as pilhas bem como o seu 
produto electrónico em fim de vida num espaço de recolha autorizado de forma 
a proceder à sua reciclagem. Esta reciclagem dos seus resíduos electrónicos 
permitirá a protecção do ambiente e da saúde. Coloque as pilhas num local onde 
sejam recicladas.

Produto sob garantia 2 ani em utilização.
A garantia não cobre : 
• os danos devidos à má utilização, ao não respeito das precauções de emprego ou aos acidentes, 

nem a uma manutenção incorrecta ou à utilização comercial do aparelho. 
• os danos provocados por reparações efectuadas por pessoas não autorizadas pela DECATHLON. 
• as pilhas, as armações fissuradas ou partidas que apresentam vestígios de choques.


