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PT

Ajuda intuitiva

Arranque/Modo de espera
  Para iniciar, premir um dos botões durante 2 seg.
  Para ativar o Modo de espera: Aceder ao modo "HORA" 
e premir C durante 5 seg.

O ONstart 110 entra automaticamente em modo de espera 
ao fi m de 24h

Aceder às defi nições 

  Premir B sucessivamente para aceder à hora, à data, 
ao alarme e ao cronómetro.

Cronómetro

Alarme

Hora

Pronto: Iniciado:

Pausa:

Retomar

Reposição
a zero

3 seg.

Data

Utilizar o cronómetro
(a partir do modo de cronómetro)

4.1 – Arranque

  Iniciar o cronómetro  ► Premir C
  Colocar em pausa  ► Premir C
  Repor a 0  ► Premir A quando o 

cronómetro estiver em pausa.

4.2 – LAP (Tempo intermediário)
  Obter um tempo 
intermediário

 ► Premir A quando o 
cronómetro estiver ativado.

Confi gurar a hora
(a partir do modo de hora)

 ► Premir B durante 2 seg.

 ► Premir A(-) ou C(+) para confi gurar e, para validar, 
premir B.

  Confi gurar respetivamente: HORA, MINUTO e FORMATO.

Confi gurar a data
(a partir do modo de data)

 ► Premir B durante 2 seg.

 ► Premir A(-) ou C(+) para confi gurar e, para validar, 
premir B.

  Confi gurar respetivamente: ANO, MÊS, DIA e FORMATO.

LAP
Reposição a zero

Diminuir

Modo – Validação – (Parâmetros)

Cronómetro

Arranque
Pausa
Aumentar

Ecrã
Hora/Cronómetro

AlarmeData

Hora

Defi ni-
ções
LAP
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Confi gurar o alarme (a partir do modo de alarme)

Precauções de utilização

Contacte-nos

Utilizar o modo "Alarm"
  Para silenciar o alarme  ► Premir um dos botões.

O alarme permanecerá ativo e soará à mesma hora nos 
dias seguintes até que seja desativado manualmente.

 ► Premir B durante 2 seg.
 ► Premir A(-) ou C(+) para confi gurar e, para validar, 
premir B.

  Confi gurar respetivamente: Ativação (ON ou OFF), 
Hora e minutos.

Quando o alarme está 
ativado, verá o ícone .

Descarregue o manual de instruções e entre em contacto connosco através do site www.support.geonaute.com

Ref. 1850.753
cc. 89854

4 Boulevard de Mons – BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France 

Made in China - Fabricado na/em China
Произведено в Китае - Imal edildigi yer Çin
中国制造 - 中國製造 - ผลตในจน
以下标示仅在中国大陆地区适用
中国 制造 - 中國 製造 
上海莘威运动品有限公司, 上海市闵行区申北路2号 邮
编:201108
商标 : GEONAUTE
产品等级：合格品 - 质检证明：合格
执行标准：GB/T 227782008

540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル10
階 ナチュラムイーコマース株式会社

 廢電池請回收

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 
02.314.041/0001-88

для занятий спортом
хронометр
Импортер: ООО "Октоблу", 141031, Россия, Московская область, 
Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ "Алтуфьево", владение 3, 
строение 3, +7(495)6414446
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия

台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612

TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi 
Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Marmara Forum Garden Offi ce 0B 
Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

CR2032
3V

Para trocar a sua pilha: dirija-se ao ponto de venda onde adquiriu o seu produto. Se a trocar você mesmo, arrisca-se 
a danifi car a articulação e a perder a estanquicidade, assim como a garantia do produto. O tempo de vida da pilha 
é infl uenciado pelo tempo de armazenamento na loja e pelo modo como o produto é utilizado por si.

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz (duas linhas cruzadas sobre o caixote) signifi ca que este produto e 
as pilhas aí contidas não podem ser misturados com o lixo doméstico. Estes incluem-se num tipo de objectos 
de colecta selectiva. Deposite as pilhas, bem como os seus produtos electrónicos em fi nal de vida, num espaço 
de colecta autorizado para efeitos de reciclagem. A recuperação do seu lixo electrónico permite proteger o meio 
ambiente e a sua saúde. Deposite as suas pilhas num lugar previsto para reciclagem.


