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• Abra o compartimento da pilha com a ajuda de uma moeda e retire a fita isolante.
• Retire a película de proteção do visor.
• O equipamento está pronto para uso.

CONTAGEM REGRESSIVA
• Ajuste os minutos com a tecla “MIN” (Max. 99 min.) e com a tecla “SEC” ajuste 
   os segundos (máx. 59 seg.).
• Mantenha as teclas pressionadas para avançar rapidamente.
• Utilize o botão “START/STOP” para iniciar e parar a contagem.
• Quando a contagem chegar em “00:00”, soará o alarme por no máximo 60
   segundos. Para desligar o alarme, pressione o botão “START/STOP”.
• O instrumento mostrará o último ajuste de tempo programado automaticamente.

CRONÔMETRO 
• Pressione os botões “MIN” e “SEC” ao mesmo tempo para zerar o cronômetro.
• Pressione o botão “START/STOP” para iniciar a contagem do tempo.
• Use o botão “START/STOP” para parar e reiniciar a contagem.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
• Se o produto não estiver funcionando corretamente, substitua a pilha.
• Insira uma nova pilha LR44. Observe a polaridade correta da pilha.

ATENÇÃO
Por favor, não descarte equipamentos eletrônicos antigos e pilhas descarregadas 
juntamente com seu lixo doméstico. Para proteger o meio ambiente, procure seu 
revendedor local, ou pontos de descarte de lixo eletrônico apropriados, em acordo com as 
leis locais.

ANTES DE USAR
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 MANUTENÇÃO

• Manter em lugar seco.
• Não exponha o instrumento a temperaturas extremas, vibrações ou quedas.
• Limpe o instrumento com um pano macio. Não use solventes ou agentes de limpeza.

Intenção de uso, perda da garantia e informações de segurança.

• Este produto não é um brinquedo. Mantenha fora do alcance de crianças.
• Este produto não deve ser usado para finalidades médicas ou para informações
   públicas. É recomendado apenas para uso doméstico.
• Uso impróprio ou a consertos não autorizados implicarão na perda da garantia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Contador regressivo (máx.)

Contador progressivo (máx.)

Alarme sonoro

Resolução

Alimentação

Dimensões

Peso

99 min. 59 segundos

99 min. 59 segundos

Máx. 60 segundos

1 segundo

1 x 1.5V LR44 (inclusa)

Ø 55 x 17 mm

27g



A INCOTERM garante a qualidade desde produto e firma 
o compromisso do atendimento em garantia e assistência 
técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso 
sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação.

Esta garantia é valida pelo período de 06 (seis) meses a 
partir da data da compra e mediante apresentação de 
nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não 
autorizadas implicará na perda da garantia.

Meses666
GARANTIA
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