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W900 M Swip
5

Ajuda intuitiva

Timer ativo
Cronómetro
ativo
Alarme
activado

Ajustes em curso

Segundo fuso
horário

Este modelo possui uma contagem decrescente com 5 tempos
separados para realizar um trabalho fracionado e assim
melhorar a sua endurance e os seus desempenhos.

Confirmar

WARM UP
RUN
REST
REPEAT
SERIES
BREAK

Voltar atrás
Split
Recuar
ou «-»

Avançar
ou «+»

COOL

Primeira utilização

■■ Para iniciar o seu produto, premir

■■ Iniciar

ff Premir

.

■■ Colocar em pausa

ff Premir

.

■■ Colocar a 0

ff Premir

.

■■ Regressar ao menu

ff Premir

.

Alarme (ALARM)

O ajuste da hora e do alarme está acessível na função SET
(ver 7 )

a partir do ecrã "hora"
ff Premir

■■ Selecionar a função

ff Premir

■■ Confirmar

ff Premir

.

■■ Regressar ao menu

ff Premir

.

■■ Parar o ruído do alarme

.
ou

.

7

ff Premir um dos botões

Ajustes (SET)

■■ Selecionar a função SET, ver 3 .

Utilização do
cronómetro

■■ E
 scolher o elemento a
ajustar
■■ Validar a seleção

(CHRONO)

■■ Selecionar a função CHRONO, ver

ff Premir
e seguir a
ajuda intuitiva, ver 1

6

Menu principal

■■ Aceder ao menu

4

■■ Ajustar os tempos da
contagem decrescente

durante 5 segundos.

■■ S
 eguir a ajuda intuitiva do ecrã, ver 1 , para acertar a
data e a hora.

3

Tempo de aquecimento
Tempo de aceleração
Tempo de desaceleração
Número de repetições de RUN + REST
Número de série de exercício RUN/REST
Tempo de repouso entre 2 séries de
exercício RUN/REST
Tempo de recuperação

■■ Selecionar a função TIMER, ver 3 .

Acesso
rápido aos
ajustes

Colocar
a zeros

2

Utilização da contagem
decrescente (TIMER)

3

ff Premir

.

■■ Colocar em pausa

ff Premir

.

■■ Colocar a 0 (Cronómetro em pausa) ff Premir

.

■■ Tomar um tempo
intermediário (SPLIT)

ff Premir

.

■■ Regressar ao menu

ff Premir

.

ou

ff Premir

TIME = ajuste da hora
FORMAT = formato ; HOUR = hora ; MINUTE = minuto
DATE = ajuste da data
YEAR = ano; MONTH = mês; DAY = dia
ddMM = dia mês ; MMdd = mês dia
ALARM = ajuste da hora de alarme
ON = ativado ou OFF = desativado,
Ajustar a hora e os minutos.
Selecionar a que fuso horário atribuir este alarme.
TIMER = ajuste dos tempos da contagem decrescente
T1 = 1º fuso
T2 = 2º fuso
ON = Ativação do 2º fuso
OFF = Desativação do 2º fuso

.

■■ Iniciar o cronómetro

ff Premir

■■ S
 eguir a ajuda intuitiva do ecrã, ver 1 , para acertar as
informações
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■■ A partir do ecrã "hora"

ff Premir

■■ A partir de todos os outros
ecrãs

ff Premir
durante 3
segundos.

10

9

Ativar a retro-iluminação
.

Exibir a data

■■ Adicionar a data no ecrã
"hora"
■■ Regressar ao menu

ff Premir 3 vezes em
ff Premir

.

.

Duplo Fuso horário

T1 = 1º fuso, T2 = 2º fuso. Para ajustar T2, ver 7
■■ Para mostrar T2 a partir
do ecrã hora

CR2025
3V

ff Premir 2 vezes em
surge no ecrã

.

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.
Os relógios A 300 M Swip, A 300+ M Swip, W 500 M Swip, W 500+ M Swip, W 700 XC M Swip, W 900 M Swip são exclusivamente
compatíveis com os braceletes STRAP M com o Swip System.
Os relógios A 300 S Swip, W 500 S Swip são exclusivamente compatíveis com os braceletes STRAP S com o Swip System.
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