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TOUCH / FUNSTANDARD

TIMe SeTTING

A: posição normal da coroa
C: posição de ajuste de hora

para ajustar o horário, puxe a coroa para 
fora até a posição C e gire no sentido 
horário ou anti-horário. Após terminar o 
ajuste, pressione a coroa de volta à po-
sição A.

para ajustar o horário, puxe a coroa até a 
posição 2. Gire lentamente para acertar 
os minutos. Gire rapidamente para acertar 
as horas. Após o ajuste, pressione a coroa 
de volta à posição original.

AJUSTE

A B C

A B C

NORMAL

Minutos

1. 2.

Horas

AJUSTE

NORMAL
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TOUCH / FUN

ReAJUSTe

STANDARD

AJUSTe De DIA / DATA

para ajustar a dia do mês, puxe a coroa 
até a posição B e gire no sentido anti-
horário. para ajustar o dia da semana, 
gire a coroa no sentido horário. Após ter-
minar o ajuste, pressione a coroa de volta 
à posição A.

A B C

A B C

AJUSTE

NORMAL

5 segundos

TESTE / OK

AJUSTE DE PONTEIRO/HORAS

AJUSTE DE PONTEIRO/MINUTOS

NORMAL

1. 2.

puxe dentro 
de 5 segundos

1. 2.

            Vá para 12

            Vá para 12

Teste / Reajuste
pressione a coroa por 5 segundos. Se os 
ponteiros forem para a posição 12 horas, 
o teste passou. pressione a coroa nova-
mente e os ponteiros voltarão ao horário 
normal.

Se os ponteiros não estiverem exata-
mente na posição 12 horas, puxe a coroa 
para a posição 2. Gire no sentido horário 
para ajustar o ponteiro das horas. Gire no 
sentido anti-horário para ajustar o pon-
teiro dos minutos. pressione a coroa até a 
posição original. Os ponteiros voltarão ao 
horário normal.
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POP-IN

POP-OUT

POP NA ROUPA

LOOMI ATIVADO

TOQUE O SEU SWATCH

FUNÇÃO LUZ

~4 segundos

Pressione

pOp

TOUCH LOOMI

FUNÇÃO LOOMI: DISpLAY

LOOMI

NOTA: Vista seu Swatch com 
a sua faixa ou experimente 
„encaixá-lo“ diretamente em 
suas roupas.
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MOSTRAR HORÁRIO DO ALARME

INTERROMPER ALARME

~4 segundos

TOUCH ALARM

Toque seu Swatch.
Os ponteiros movem-se para o horário do 
alarme e permanecem na posição por 4 
segundos.

Toque seu Swatch para interromper 
o alarme.

ATIVAR/DESATIVAR ALARME

...ALTERNAR ATIVADO/DESATIVADO

EXIBIR ÚLTIMO ALARME

...AJUSTAR NOVO ALARME

NORMAL

1. 2.

1. 2.

ativado

desativado

ativado

desativado

Alterne o alarme entre ativado e 
desativado e ajuste o horário do alarme
pressione a coroa para que os ponteiros 
retornem ao horário normal. pressione a 
coroa novamente para alterar o modo.

puxe a coroa até a posição 1 e os 
ponteiros irão para o horário do último 
alarme.
para ajustar um novo horário para o 
alarme, gire a coroa (lentamente = 
minutos, rapidamente = horas). pressione 
a coroa de volta para retornar os 
ponteiros à posição normal e ativar o 
alarme.
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~4 segundos

TOUCH GAMe

Toque seu Swatch.

Os ponteiros juntam-se na posição 12 horas 
e começam a rodar, um por vez.

IMpORTANTe: Se os ponteiros 
não estão 100%, eles devem ser 
reajustados.

Os ponteiros param por acidente e 
exibem o resultado do seu jogo por 
alguns segundos... e então retorna ao 
horário normal.

IMpORTANTe: Quando os 
ponteiros não mostrarem 
o modo de alarme ON/
OFF corretamente, o Touch 
Alarm deve ser ajustado. por 
exemplo, após troca de bateria 
ou choque intenso.

DEMONSTRAÇÃO DO ALARME

2 segundos

pressione a coroa por 2 segundos para 
iniciar a demonstração do alarme.

para interromper, pressione a coroa 
novamente.
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AJUSTE

LER

FUNÇÃO SCUBA: TeMpO 
TRANSCORRIDO

Utilização do anel de ajuste
para ajustar o tempo de início e duração 
de uma atividade. Alinhe o marcador do 
anel de ajuste com o ponteiro dos minutos. 
O início da contagem é indicado pelo 
marcador do anel. O tempo indicado no 
anel de ajuste pelo ponteiro dos minutos é 
o tempo transcorrido.

IMpORTANTe: Após ser submerso em 
água salgada, o Scuba 200 Chono deve 
ser enxaguado em água corrente.

CUIDADO:  O Irony Scuba 200 Choro não 
é um relógio profissional para mergulho.

NOTA De 
ADVeRTÊNCIA


