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TOUCH / FUNsTANDARD

ACeRTAR A HORA

A: posição normal da coroa
C: posição para ajustar a hora

para ajustar a hora, puxar a coroa para a 
posição C e girar no sentido dos ponteiros 
do relógio ou no sentido contrário. Ao ter-
minar, retorne a coroa para a posição A.

Acertar a hora
puxe a coroa até à posição 2. 
Giro lento: ajuste dos minutos. 
Giro rápido: ajuste das horas. pressione a 
coroa colocando-a na posição normal.

AJUSTAR

A B C

A B C

PARTIDA

Minuto

1. 2.

Hora

AJUSTAR

PARTIDA
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TOUCH / FUN

ReAJUsTe

sTANDARD

AJUsTe DA DATA/DIA

para acertar a data puxe a coroa para 
a posição B e gire-a no sentido anti-
horário. para acertar o dia da semana, 
gire a coroa no sentido dos ponteiros do 
relógio. Ao terminar, retorne a coroa para 
a posição A.

A B C

A B C

AJUSTAR

PARTIDA

5 seg.

TESTE / OK

AJUSTE PONTEIRO/+HORA

ADJUST HAND/+MINUTES

PARTIDA

1. 2.

puxar 
dentro 
de 5 seg.

1. 2.

            Ir para 12

            Ir para 12

Teste / Reajuste
pressione a coroa por 5 segundos. se os 
dois ponteiros indicarem exactamente as 
12 horas, o teste foi o.k. pressione de novo 
a coroa e os ponteiros retornarão à indi-
cação das horas. 

se os ponteiros não se posicionarem 
exactamente nas 12 horas, deverão ser 
ajustados. puxe a coroa até à posição 2. 
Girando no sentido horário ajusta-se o 
ponteiro das horas, girando no sentido 
anti-horário ajusta-se o ponteiro dos mi-
nutos. Após o reajuste, pressione a coroa 
para a posição normal e os ponteiros 
retornarão à indicação das horas.
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POR

TIRAR

COLOCAR NA ROUPA

LOOMI ACENDE

TOQUE O SEU SWATCH

ILUMINAÇÃO

~4 seg.

Pressione

pOp

TOUCH LOOMI

VIsOR FUNÇÃO LOOMI

LOOMI

NOTA: Use o seu swatch sim-
plesmente com a pulseira ou 
prenda-o directamente à sua 
roupa.
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MOSTRAR HORA DE ALARME

PARAR ALARME

~4 seg.

TOUCH ALARM

Toque o seu swatch.
Os ponteiros deslocam-se para a hora de 
alarme ajustada para mostrá-la durante 4 
segundos. 

Toque o seu swatch para interromper 
o alarme.

ALARME LIG/DESL

ALTERAR LIG/DESL

MOSTRAR ÚLTIMO ALARME

DEFINIR NOVO ALARME

PARTIDA

1. 2.

1. 2.

ligado

desligado

ligado

desligado

Desligar/ligar o Alarm Modus, ajuste da 
hora de alarme
pressione brevemente a coroa e os 
ponteiros posicionam-se no actual modo 
Alarm on ou off. pressionar de novo a coroa 
para mudar o modo.

puxe a coroa até à posição 1 e os ponteiros 
posicionam-se automaticamente no último 
ajuste da hora de alarme. A fim de mudar 
a hora de alarme, gire a coroa (giro lento: 
minutos; giro rápido: horas). Ao empurrar 
de novo a coroa para a sua posição 
normal, os ponteiros retornarão à indicação 
da hora e o modo Alarm estará em „on“.
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~4 seg.

JOGO TÁCTIL

Toque o seu swatch.

Os dois ponteiros deslocam-se para 
as 12 horas e efectuam, no mínimo, um 
giro inteiro.

IMpORTANTe: se os ponteiros 
não se posicionarem exacta-
mente nas 12 horas, deverão ser 
ajustados.

Os ponteiros param ao acaso e 
mostram o resultado do jogo durante 
alguns segundos...
...retornando depois à indicação das 
horas.

IMpORTANTe: se os ponteiros 
não indicarem correctamente 
ON-OFF (modo alarme), o 
Touch Alarm deve ser ajustado 
novamente (p.ex. após uma 
substituição de pilha ou um 
golpe forte).

ALARM DEMO

2 seg.

para dar partida ao Alarm Demo, 
pressione a coroa durante 2 segundos.

A fim de interrompê-lo, pressione de novo 
a coroa.
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AJUSTAR

LER

FUNÇÃO sCUBA: TeMpO 
DeCORRIDO

Uso da catraca (luneta)
A luneta serve para indicar o começo e a 
duração de uma acção. posicionar o pon-
to de marcação exactamente em frente 
do ponteiro dos minutos. A duração será 
contada a partir do momento indicado do 
ponto de marcação. O tempo decorrido é 
indicado pelo ponteiro de minutos a partir 
do marcador sobre o anel de ajuste.

IMpORTANTe: Depois de cada permanên-
cia na água salgada deve-se enxaguar 
sempre o scuba 200 Chrono em água 
limpa.

CUIDADO: O Irony scuba 200 Chrono não 
é um relógio profissional de mergulho.

NOTA De AVIsO


