
EQB-510D-1A: 
Funções de conexão sem fio com celular, Mostrador duplo com 
hora mundial, Tough Solar (energia solar), Cronógrafo

Conexão com um iPhone ou GALAXY requer download de um aplicativo dedicado.

O download pode ser feito do App Store para iPhone ou do Google Play para GALAXY.

EQB-510D-1A: 
Funções de conexão sem fio com celular, Mostrador duplo com 
hora mundial, Tough Solar (energia solar), Cronógrafo
Funções de conexão sem fio com celular, Mostrador duplo com 
hora mundial, Tough Solar (energia solar), Cronógrafo
Funções de conexão sem fio com celular, Mostrador duplo com 

TIME TRAVELLER
Smartphone link com horário mundial em 300 cidades

Christian Horner
Chefe Principal
Infiniti Red Bull Racing

EQB-510 Pontos para Vendas / Guia Rápido de Operação
SMARTPHONE LINK

Módulo No.  5429

O tempo é um fator vital no mundo da Fórmula 1. Christian Horner chefe principal da 
equipe Infiniti Red Bull Racing confia na Casio Edifice para viajar a lugares com 
diferentes fusos horários. 
Com um toque de um botão é possível conectar seu relógio a um Smartphone e 
sincronizar automaticamente as horas para sua posição local em qualquer lugar do 
mundo. Christian nunca perde um minuto na fábrica da equipe no Reino Unido. Em 
estilos de vida global como os de hoje o tempo não pode parar.





A

Modo Alarme

A

[   ] O ponteiro é posicionado no ícone 
Bluetooth do mostrador quando 
relógio e smartphone estão conectados. 

Mostrador Duplo de Hora Mundial + Módulo Analógico 
[Equipado com Smartphone Link e um largo mostrador de Hora Mundial]

Mostrador duplo de hora mundial
— mostrador simultâneo de horário de 2 
cidades diferentes

Correção automática das horas 

Hora mundial de aproximadamente 300 
cidades facilmente selecionáveis

Ponto de Design

Pontos de Tecnologia

A

C

Pressione         para 
alternar entre as funções

C

C

Preparando para uso

Selecionando uma Função
As funções se alternam ao apertar o botão      .A

Download do aplicativo dedicado CASIO WATCH+ 

Ative o CASIO WATCH+, selecione EQB-510 e aperte “Próximo”. 
Siga as instruções no aplicativo para iniciar o pareamento. 

Modo Cronômetro

Importante!

Conectando a um smartphone diferente
Conduza o procedimento a seguir para estabelecer conexão 
Bluetooth entre o relógio e um smartphone novo ou outro 
smartphone ainda não pareado.  
1. Limpar pareamento.
2. Conduzir pareamento.

Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG.

Importante! Uma vez que o pareamento é conduzido, nenhuma outra 
operação se faz necessária.

Importante!
•Ao segurar o botão       por 2 segundos, o relógio volta à função 
hora. 
•Ao segurar o botão        por 4 segundos em qualquer função, o 
modo avião é ligado ou desligado. 

A

A

Função hora

C

A

Dia da 
semana

mostrador de 
hora atual 24 
horas

Mostrador de 
hora mundial 12 
horas

Hora mundial 
AM/PM indicador

CASIO WATCH+

Pareando *Ative o Bluetooth® no Smartphone quando for parear. 
*O tempo atual é ajustado quando o relógio é pareado ao Smartphone.

Pressione      no relógio para conectar-se a um smartphone.
Selecione “Parear” e aperte “Iniciar” para entrar na tela inicial do Casio Watch.

1
2

C

A conexão do relógio com um Smartphone via Bluetooth® ajusta as horas 
exibidas automaticamente e permite a seleção das cidades do Horário 
Mundial. 

C

FREE

Puxe a coroa até o segundo estágio. Veri�que se o indicador de 
velocidade está indicando “SU” .
Aperte e segure       por aproximadamente 5 segundos. O pareamento é 
apagado quando o ponteiro dos segundos completa uma volta.      
Empurre a coroa à sua posição normal

1

2

3

D

Apagando as informações de pareamento do relógio

D

Por aproximada-
mente 5 seg.

Importante!
(Modelos Compatíveis)

Smartphones iOS: iPhone 4S~6 Plus (iOS 7 a 8.2)
Smartphones Android: GALAXY S5, AQUOS, TORQUE,
URBANO, Disney Mobile on docomo (Android 4.4) / 
GALAXY J, Note3, S4 (Android 4.3 a 4.4)

Botão de conexão Bluetooth®

Design robusto e dinâmico 
de alta qualidade

Coroa

0.5 segundos

*Para utilizar as 
funções contidas no 
relógio desconecte o 
Bluetooth® e alterne 
para a função hora.

(A partir de Mar. 2015)

Aperte 1 vez
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Ative 
CASIO WATCH+.

Prossiga para os diferentes ajustes de funções.

C

C

A

A

D

Pressione      por 
5 segundos para conectar

C

1 32
1

2

Importante!

Importante!

•Não utilize essa função em locais onde é proibido o 
uso de telefones. 
•Não utilize essa função se estiver com os fones de 
ouvido conectados ao smartphone, devido ao alto 
volume do bipe. 

As funções seguintes não estão 
disponíveis no modo avião.

Modo Avião
A

C

Clique no número dos 
ponteiros a serem 
corrigidos na tela do 
smartphone

Ajuste o horário para 6:40 e aperte “Enviar para 
o relógio”

Con�rmar a hora do alarme após o ajuste

Uma função do relógio faz com que o 
smartphone toque um bipe tornando-o fácil 
de ser encontrado

Use modo avião para desativar transmissão Bluetooth® 

Localizador do TelefoneAlarme1 2

*O bipe é ativado mesmo com o smartphone em 
modo silencioso
*Esta função está disponível somente com o aplicativo 
CASIO WATCH+ instalado e o Bluetooth ligado.

O ponteiro do relógio 
se move para a posição 
padrão. 

Alinhe a face do relógio 
com a tela do aplicativo 
e clique em “Enviar para 
o relógio”

1

2

3

Se o relógio estiver conectado ao smartphone, 
aperte       para parar a conexão. O ponteiro dos 
segundos retornará à sua função de origem. 

C

Aperte e segure      por aprox. 5 segundos. O 
ponteiro dos segundos apontará para o ícone do 
bluetooth® [      ] e o smartphone vai emitir um bipe .

D

Aperte qualquer botão para parar o bipe.4

AAperte e segure 
por aprox. 2 seg. para 
alternar para a 
Função Hora. 

*O bipe pode ser parado ao apertar algum botão ou após 30 
segundos. 

•Modo de ajuste automático
•Localizador do telefone
•Conexão com o smartphone com o botão 

Desconecte o relógio do 
smartphone e aperte        para 
entrar na função alarme e 
veri�que o alarme no 
mostrador próximo as 12 
horas e no mostrador de 
horas AM/PM próximo às 3h. 

O alarme pode ser ajustado para tocar 
uma vez a cada 24 horas.

Exemplo Alarme ajustado para 6:40

Quando as informações de horário são 
recebidas pelo smartphone o ponteiro dos 
segundos dá uma volta inteira para 
completar o ajuste.

A

*Espere alguns segundos até o 
smartphone começar a bipar.

Conectado Desconectado

Aperte e segure        por aprox. 4 segundos para ligar ou 
desligar essa função.
O ponteiro das funções indicará “Modo avião ligado”

A

ícone de modo avião

De�nindo funções de um
smartphone conectado
Iniciando

•Ativar Bluetooth® no smartphone. 
•Aperte o botão “Bluetooth” no relógio por 5 segundos para realizar a conexão.

Importante!

C

Ajuste de posição inicial
dos ponteiros

Caso os ponteiros se encontrem desalinha-
dos após ajuste automático
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Ajustando a função do relógio
a partir de um smartphone

Horário mundial Ajuste de horário

Ative 
CASIO WATCH+.

Prossiga para os diferentes ajustes de funções

C

Pressione       por 
5 segundos para conectar

C

1 32
3 5

3 4 5

Quando as informações de 
horário são recebidas pelo 
smartphone na função hora, 
o ponteiro dos segundos dá 
uma volta completa e o 
horário da cidade selecionada 
aparecerá no mostrador de 
12h no mostrador AM/PM.

Exemplo Exemplo
Alternar entre Tókio 
(Hora Local) e Berlin 
(Hora Mundial)

Exemplo Ajuste automático às 6:00h

4

O relógio conecta-se automaticamente ao 
smartphone às 6:00 AM todos os dias

Ajuste de horário de verão

*Exemplo apresenta Horário de Verão
*As cidades podem ser selecionadas ao clicar 
no nome da cidade na lista ou no mapa mundi

Ao receber o horário do
Rio de Janeiro

,

Auto: Alterna automaticamente entre hora 
padrão e horário de verão.
OFF: Hora padrão exibida sempre ativada
ON: Horário de verão sempre ativado

Hora Local:
Berlin

5:40 AM

Hora Local:
Tokyo

12:40 AM

Horário Mundial:
Tokyo

12:40 AM

Horário Mundial:
Berlin

5:40 AM

Depois da TrocaAntes da Troca

Hora Local     Hora Mundial

Iniciando
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•Ativar Bluetooth® no smartphone. 
•Aperte o botão “Bluetooth” no relógio por 5 segundos para realizar a conexão.

Importante!Ajustando a função do relógioAjustando a função do relógio
a partir de um smartphone

EQB-510 Pontos para Vendas / Guia Rápido de Operação
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Indicadores de FunçãoIndicadores de Função

TECHNOLOGY & DESIGN Pontos para Vendas

Mostrador Duplo de Hora Mundial 
— Exibe simultaneamente a hora de duas cidades

Enquanto o relógio exibe o horário 
local nos ponteiros principais, o 
mostrador de 12 horas permite 
que o usuário veja o horário de 2 
cidades diferentes ao mesmo 
tempo. As trocas de horário podem ser acessadas pelo 
relógio ou pelo aplicativo do smartphone.

Tamanho: 52.0 x 48.1 x 14.2mm   Peso: 191g

Desing Robusto do Mostrador
Os inovadores dígitos 3D expressam 
força e um aro interno feito de uma 
leve resina que reforça a aparência 
metálica. 
Esses elementos estão integrados à 
um design robusto que invoca uma poderosa presença. 

Botão de Conexão Bluetooth®
Com apenas um toque no botão 
Bluetooth é estabelecida uma 
conexão sem �o com um  
smartphone em apenas 0,5 
segundos. 

Fivela de 3 dobras e um toque
A �vela de 3 dobras e um toque 
prende com segurança e abre 
com a facilidade de um toque.

Símbolo de conexão 
Bluetooth®

Ícone do modo avião
 (O ponteiro pequeno aponta 
para o ícone do modo avião)

 (Exibido durante a função hora).

(Apertar       na função alarme alterna 
entre alarme On/OFF)

Mostrador 12h de hora local

Mostrador 24h de hora local

Indicador AM/PM de 
hora mundial

Mostrador de 12 horas de 
Hora Mundial

Botão de conexão 
Bluetooth®

Indicador de Alarme ON/OFF

Símbolo de ajuste de 
conexão Bluetooth®

B

B
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Novo e-mail recebido

Nenhum e-mail recebido

CASIO WATCH+ Guia de Operação de Conexão
*Distância de transmissão: ~2m (dependendo do ambiente)

Ajuste fácil de horário – Conveniente para viagens internacionais – 

Quando estiver viajando a trabalho ou a lazer, o relógio poderá ser facilmente ajustado para horário local. 

Função Hora Mundial
Mostrador de duas cidades simultaneamente (Mostrador duplo de hora mundial)

Ao entrar em contato com clientes no exterior: A habilidade de ver a hora do cliente com facilidade melhora a comunicação.

Localizador do telefone

Se você não estiver encontrando seu celular, uma simples função ativa o alarme do celular. Um bipe te levará direto ao seu telefone. 

Veri�cando E-mail

Use seu relógio para veri�car novas mensagens, mesmo em circunstâncias como reuniões em que você não pode usar seu celular. 

*A conexão também pode ser estabelecida automaticamente e o relógio pode ser ajustado com o celular em determinado momento do dia, todos os dias.  
*O ajuste de horário de verão também ocorre automaticamente.

*Aprox. 300 cidades registradas

Mapa de 
seleção

Saída do Japão as 
10:00 PM

Hora Japão 16:40 PM

Escolhendo uma cidade para exibir as horas
Hora Rio de Janeiro 4:40 AM

Transmissão de horário para o relógio O mostrador duplo 
facilita ao ver as horas.

Chegada em 
Dubai as 8:00 PM Aperte      . Correção de horário 

completada

Conectar com 
smartphone

PM8:00

C

C

Seleção
por nome
da cidade

Selecionado
Rio de 
Janeiro

Aperte o botão para 
encontrar o telefone

Conecte o relógio com o 
smartphone.

Para veri�car novas mensagens de e-mail

Você perdeu seu celular.

O indicador de funções aponta 
quando um novo e-mail for encontrado

O alarme soa para 
revelar sua localização

EQB-510/500, ECB-500

EQB-510/500, ECB-500

EQB-510/500, ECB-500

EQB-500

*Exemplo:
EQB-510

*Exemplo:
EQB-510

*Exemplo:
ECB-500

Pi  Pi  Pi
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edificebrasil.com.br
Casio Edifice Brasil


