CUIDADOS PARA A PRESERVAÇÃO DO SEU RELÓGIO

Você muda o tempo todo e o
tempo muda com você.

Resistência à prova d´água
Veriﬁque a indicação contida no produto (face ou verso), e busque no quadro a graduação da
resistência à prova d´água do seu relógio e condições permitidas de uso.
Condição de Contato acidental
Mergulho
uso
Natação Mergulho
com
com água
livre
equipamento
(respingos e chuva)

Indicação

Sem Indicação

Não

Não

Não

Não

Water Resist(ant)

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Water 30M Resist

(Water Resistant 3ATM)
ou 3 BAR

Water 50M Resist

(Water Resistant 5ATM)
ou 5 BAR

Water 100M Resist

(Water Resistant 10ATM)
ou 10 BAR

Observações:
• Antes da exposição à água, veriﬁque se não há danos na coroa, botões, vidro e gaxetas.
• Não opere os botões e coroa dentro da água ou quando o relógio estiver molhado.
• Se for exposto à água salgada enxague-o com água corrente e seque-o.
• As pulseiras de couro não são à prova d´água, exceto se indicada no produto.
Cuidados:
• Não utilize seu relógio em águas térmicas, como banhos quentes, saunas, etc.
• Não utilizar produtos químicos para limpeza, tais como ceras, abrasivos,
desengraxantes, pois esses produtos poderão alterar o tratamento galvânico (folheação)
do relógio. Utilizar somente um pano macio e seco.
• Submeta o seu relógio à manutenção preventiva e testes de impermeabilidade.
• Choques violentos e temperaturas extremas podem alterar o desempenho do seu relógio.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Fivela

2 passantes
Pulseira
superior
Terminal superior

MANUAL DE MONTAGEM
Troca Pulseiras

(nº 12 no verso da peça)

Aro
Terminal inferior

(nº 6 no verso da peça)

4 anéis dos
“Poussoirs”

Container

Pulseira
inferior

1

2

3

Destaque o
container
da caixa,
efetuando
o movimento
de cima para
baixo.

5

Recoloque
um novo aro
pressionando-o
sobre o trilho,
da direita para
a esquerda.

Retire
totalmente
o aro.

8

7
Para recolocar o
container na
caixa, oriente-se
sempre pela guia
do lado esquerdo,
alinhando
totalmente o
container na
caixa.

Empurre
totalmente
para travar.

10

Empurre o
container na
caixa até ouvir
um “clik” e
verifique se
ficou bem
encaixado.

Alinhe a guia e
os 4 botões,
efetuando o
movimento de
baixo para
cima.

11

14

12
Coloque um
novo terminal
superior (nº 12)
da direita para
a esquerda.
Repita a operação
com o terminal
inferior (nº 6).

Retire o
terminal superior
(nº 12) da
esquerda
para a direita.
Repita a operação
com o terminal
inferior (nº 6).

Retire a
pulseira superior
do terminal
da esquerda
para a direita.
Repita a
operação com a
pulseira inferior.

13

4

Empurre o aro
da esquerda
para a direita,
deslizando-o
sobre o trilho.

6

9

Caixa

16

15

Fixe bem
os 4 novos
anéis nos
“poussoirs”.

Retire os 4
anéis dos
“poussoirs”
puxando-os
e troque por
novas cores.

Coloque 2
novos
passantes e
em seguida
recoloque
uma nova
fivela.

Retire a fivela
da direita para
a esquerda.
É possível
também a
troca dos 2
passantes.

Coloque uma
nova pulseira
no terminal
superior (nº 12)
da direita para
a esquerda.
Repita a operação
com o terminal
inferior (nº 6).

Pronto! Você já está com um novo
Champion Troca-Pulseiras.

2. CARACTERÍSTICAS
Horário e data (da cidade local)
• Tela de mensagens de matriz de pontos de 8 caracteres 5x5
• Horário no formato 12 ou 24 horas
• Calendário do dia do mês e semana
• Ano bissexto automático
• Segundo horário ajustável em horas e minutos
• Sinal de hora cheia (Chime)
• Som de toque nos pousoirs
• Horário de verão (DST)

ÍNDICE
1. TELA LCD/POUSSOIRS ......................................................................... 1
2. CARACTERÍSTICAS ............................................................................... 2

Horário mundial
• Fuso horário de 32 cidades
• Horário no formato 12 ou 24 H
• Horário mundial automático em horas e minutos (uma vez
ajustado o horário da cidade local)

2.1 POUSSOIRS .................................................................... 2
3. ARQUITETURA DO MODO .................................................................... 2
3.1 MODO HORÁRIO ............................................................. 3

Alarme
• 4 alarmes independentes diários com toque de alerta
• Flashes luminosos durante o alerta

3.1.1 Condições Iniciais .................................... 3
3.1.2 Descrição do Modo .................................. 3

Eventos (Alarme de Agendas)
• 99 alarmes de eventos com alerta e lembrete
• Flashes luminosos durante o alerta
• Apresentação da mensagem durante o alerta
• Mensagem personalizada (tamanho máximo de 40 caracteres)

3.2 Modo Horário Mundial ..................................................... 4
3.3 Modo Alarme .................................................................... 5
3.4 Timer de Eventos ............................................................. 6

Cronógrafo
• Resolução de 1/100 segundos - medição máxima de 24 horas
• Registro de 10 tomadas de tempo (LAP) e busca (RECALL)

3.5 Cronógrafo ....................................................................... 8
3.6 Timer Regressivo ............................................................. 8

Timer
• Resolução mínima: 1 segundo - medição máxima: 24 horas

4. FORMATO DOS CARACTERES ............................................................. 9

Iluminação EL para o display
• Ativo por 3 seg. ao pressionar

Tela de Mensagem
• No modo horário, o logo CHAMPION estará ﬁxo quando não
houver eventos ativos.
• Nos modos ALARME, CRONO e TIMER, cada uma delas terá
uma mensagem de 40 caracteres após o nome do modo, se
desejado.

1. TELA LCD/POUSSOIRS

LIGHT

START/STOP

LIGHT

SET/RESET

(LUZ)

2.1 POUSSOIRS

(INÍCIO/PARADA)

(MODO)

(LIGHT)

4 poussoirs - LIGHT (LUZ), MODE (MODO), START/STOP
(INÍCIO/PARADA), SET/RESET (AJUSTE/REAJUSTE)
NOTA: colchetes envolvendo um modo é indicativo de: Pressione
e segure o botão.

3. ARQUITETURA DO MODO

(AJUSTE/
REAJUSTE)

O modo horário é o modo padrão e pode-se pressionar o poussoir
MODE repetidamente para alterar modos.

1

2

O relógio possui 6 modos na sequência a seguir:
1. Horário (padrão)
2. Horário mundial
3. Alarme
4. Eventos (Alarmes para agendas)
5. Cronógrafo
6. Timer

CITY (CIDADE) - Pressione

para avançar e

A sequência do modo segue a ordem abaixo:

MINUTE (MINUTOS) - pressione

DST (HORÁRIO DE VERÃO) - pressione
(ON/OFF)

para recuar.

ou

para alternar entre

HOUR (HORÁRIO) - para acionar o dígito piscante, pressione
avançar e
para recuar

SECOND (SEGUNDOS) - pressione
para “00”

para avançar e
ou

para recuar

para retornar os dígitos

12/24 HOUR (FORMATO 12/24 HORAS) - pressione
alternar entre formato 12 ou 24 horas
YEAR/MONTH/DAY (ANO/MÊS/DIA) - pressione
para recuar
BEEP (BEEP NOS POUSSOIRS) - pressione
ON/OFF

para

ou

para

para avançar e
ou

para alternar

CHIME (BEEP DE HORA CHEIA) - pressione
ou
para alternar
ON/OFF (quando “ON”), aparece o ícone
do lado esquerdo.

3.1 Modo Horário

3. Pressione e segure
(MODE) a qualquer momento para sair do
modo AJUSTE.
OBS: Se nenhum poussoir for acionado durante 30 segundos, o relógio
retorna ao modo HORÁRIO.

3.1.1 Condições Iniciais
1. Horário - 12:00 (formato 12 horas)
2. Data inicial - 1 de Janeiro de 2012
3. Cidade Inicial - #12 RIO (Cidades no mesmo fuso horário)
4. Função DST (Horário de Verão) - OFF
5. Beep de toque - ON
6. Toque de Hora Cheia (CHIME) - ON
7. Horário do Alarme - 6:00 AM
8. Timer - 00:00 00 (Hora/minuto/segundos)

Modo Mensagens para Alarme, Crono e Timer
Personalize mensagens com tamanho de 40 caracteres para o alarme,
crono e timer. Para alterar a mensagem:
1. No modo HORÁRIO, pressione e segure
(START).
2. Pressione
ou
para selecionar o modo
Alarme, Crono ou Timer.
3. Pressione
(MODO) para alterar a mensagem.
4. Pressione
ou
(START/RESET) para mudar
os caracteres.
5. Pressione
LIGHT para o próximo
caracter.
6. Pressione e segure
(MODE) para
sair.
A mensagem será mostrada após o modo de forma rotativa.

3.1.2 Descrição dos Modos
Para ajustar o horário e a data:
1. No modo HORÁRIO, pressione e segure
(RESET) até que a
cidade comece a piscar.
2. Pressione
(MODE) para mover a seleção (modo piscante)
conforme sequência abaixo.

3.2 Modo Horário Mundial
Para mudar a cidade, pressione
(START) ou
(RESET) e
selecione uma das 32 cidades. O nome completo da cidade é mostrado
no topo. A função horário (DST) está disponível para cada cidade.
Pressione e segure
(START) para alternar entre ativo (ON) ou inativo
(OFF). Quando ativo, o ícone em forma de sol aparece.
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Pressione e segure
horário mundial.

4

3.4 Timer de Eventos

(RESET) para alternar entre o horário local e o

O timer de eventos permite que se registre agendas e datas
importantes.
A primeira tela mostra número de eventos livres e tipos. Os eventos
estão agrupados em 9 tipos:

Tabela de Código das Cidades

Para ver um evento estando na tela “EVENTS”
1. Use
(START) para procurar o tipo do evento.
2. Pressione
(RESET) para selecionar o tipo, o
último evento do tipo selecionado será mostrado.
3. Use
(START) ou
(RESET) para procurar
todos os eventos na lista.
Para adicionar um evento:
1. Pressione e segure
(RESET) para entrar no
modo de ajuste.
2. Use
(START) ou
(RESET) para selecionar
os tipos desejados (veja tipos de eventos no quadro
seguinte).
3. Pressione
(MODE) para selecionar o item para
ajustar. O ajuste do item segue a seguinte ordem:
[NOME DO EVENTO]
HORAgMINUTOgANOgMÊSgDIAgREPETIÇÃO
gLEMBRETEgON/OFF
4. Na edição do nome do evento, pressione o botão
(LIGHT) para
ir à próxima letra.
NOME DO EVENTO: acione
para avançar o dígito piscante e
para recuar.
HORA e MINUTO: acione
para mudar o dígito piscante e
ou
para ajustar.
ANO, MÊS e DIA: acione
ou
para ajustar.
REPETIÇÃO: acione
ou
para ajustar a frequência do evento.

3.3 Modo Alarme
Estão disponíveis 4 alarmes. Pressione
[START] para avançar para o alarme 1, 2 3 ou 4.
Pressione
(RESET) para alternar “ON/OFF”.

LEMBRETE: Pode ser ajustado para ser lembrado até 4 vezes antes
do momento do evento em intervalo conforme o quadro - TIPOS DE
LEMBRETES.

Para ajustar o horário do alarme:
1. Pressione e segure
(RESET) para entrar
no modo de ajuste do alarme.
2. Pressione
(MODE) para selecionar os
dígitos para ajuste: HoragMinuto
3. Pressione
ou
para avançar/recuar o
tempo.
4. Pressione e segure
(MODE) para sair do
modo de ajuste.

EVENTO: O alarme pode ser alternado entre “ON/OFF” acionando
Conﬁrmar o evento escolhendo “YES”, acionando
Pressione
(MODE) para retornar à tela do horário.
5. Para voltar uma letra, pressione e segure
(LIGHT].
6. Pressione e segure
(MODE) a qualquer momento para cancelar
a operação
7. Após todos os itens serem ajustados, selecione “YES” para ﬁnalizar
a adição de um novo evento. Selecione “NO” para repetir os passos
da edição, novamente começando do nome do evento para
possibilitar a correção de algum erro nos ajustes.
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10. Para editar um evento, acione
(MODE)
até a tela “EVENTS”. Selecione um evento
acionando
. Acione
para o evento surgir
na tela. Acione e segure
(LIGHT), a tela
mostrará “fED/CLRg”. Para editar, acione
(LIGHT), e siga os procedimentos de ajuste.
Para apagar, acione
(START).

8. Após a conﬁrmação, será mostrado o último evento.
Tipos de eventos e opções disponíveis para ajustes*.

Observações no uso do “Eventos”:
1. Há no máximo 99 eventos e cada mensagem o máximo de 40
caracteres. O ajuste dos minutos somente a intervalos de 15 minutos.
2. Quando um lembrete é ativado, o alarme soa por 20 seg., a
mensagem aparece com o dia exato do evento no topo da tela
lembrando da futura agenda.
3. Quando o momento do evento chega, o alrme soa por 20 seg., a
mensagem rola na parte superior da tela, independentemente do
modo na tela.
4. A mensagem será continuamente mostrada até que qualquer botão
seja acionado. Se houver mais mensagens para o mesmo momento,
serão apresentadas na sequência.
5. Os alarmes dos eventos são veriﬁcados a cada 15 minutos.

O padrão de repetição é: semanal (WK), mensal (MH), anual (YR) e nada
(--) para todos os eventos.
O evento Remédio (MEDICINE) possui um padrão de repetição adicional:
hora (HR) e dia (DA) e também INTERVAL (intervalo) e o número de vezes
(TIMES) que o remédio deverá ser tomado.
Todo evento pode ter um máximo de 4 lembretes individuais. O lembrete
tem valores pré-ﬁxados (todos os tempos anteriores ao evento), assim
pode ser aplicado facilmente ou pode ser ajustado usando a edição
personalizada.
Se a opção (-- --) nenhum for aplicada no primeiro lembrete de um
evento, cancela todos os demais lembretes desse mesmo evento.

3.5 Cronógrafo
O modo Cronógrafo permite registros de medições de tempo de até 10
eventos (LAPS).
A capacidade de medição da tela é de 99
horas, 59 minutos e 59,99 segundos.
1. Para iniciar e pausar o cronógrafo, acione
START.
2. Para medições parciais de um evento,
pressione
(RESET) quando a contagem
estiver ocorrendo. O contador de LAP indicará
o incremento de mais um novo LAP.
3. Para retornar o cronógrafo a zero, pare a
contagem, acionando
(START) para então
acionar e segurar
(RESET).
4. Para ver os registros de LAP, use
(START) enquanto o contador
estiver parado. LAPs são indicados por L01-L10.

9. Eventos MEDICINE (Remédios) tem ajustes diferentes:
• AL/DAY para o número de vezes que o remédio será tomado, cada dia
(1 a 4 alarmes).
• HORA e MINUTO podem ser ajustados para cada alarme (máximo 4)
• DURATION (Duração) é o período que o remédio será tomado, as
opções disponíveis são: DIA, MÊS, ANO e INFINITO (para sempre).

AL/DAY: acione
ou
deve ser tomado no dia.

3.6 “Timer” (Contador Regressivo)
Pressione
(START) para iniciar/parar o timer.
Para ajustar o timer.
1. Pressione e segure
(RESET)
2. Pressione
(MODE) para selecionar hora,
minutos e segundos.
3. Pressione
(START) ou
(RESET) para avançar/recuar o tempo.
4. Pressione e segure
(MODE) para sair do modo de ajuste.
A contagem máxima para o TIMER é de 23 horas, 59 minutos e 59
segundos.

para ﬁrmar o número de vezes que o remédio
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4. Formato dos Caracteres
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Bateria
Vida útil: aproximadamente 3 anos, atendido o uso máximo de 1 alarme
por dia e o uso da luz no máximo 3 vezes ao dia.
Temperatura de operação:
mínimo -10ºC
máximo +60ºC

* GLOSSÁRIO:
Meeting = Reunião, Encontro
Holiday = Feriado
Birthday = Aniversário
Show = Evento Cultural
Party = Festa
School = Evento escolar
Doctor = Médico (consulta)
Medicine = Remédio
Custom = Agenda personalizada
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