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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Posições da Coroa: 

Posição 1 -  Posição normal   
Coroa empurrada contra a caixa 

Posição 2 -  Para adjusta a HORA:  
Gire a coroa em qualquer direção 

modelos com 2 e 3 Ponteiros 

1    2

Coroa

Ponteiro de segundos
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Posições da Coroa:

Posição 1 – Posição normal  
Coroa empurrada contra a caixa 

Posição 2 – Para ajustar a DATA*: 
Gire a coroa na direção horária 

NOTA: Para modelos com visor(es) para DIA/DATA: 
Gire a coroa na direção horária para ajustar a DATA e 
na direção anti-horária para ajustar o DIA DA SEMANA 

Posição 3 – Para ajustar a HORA: 
Gire a coroa em qualquer direção 

*CuIDADO: Nunca ajuste a data quando os ponteiros estiverem 
entre as 21:00 h e as 3:00 h  Se isso for feito, o mecanismo do 
calendário poderá ser danificado 

NOTA: A operação do relógio não é afectada durante o ajuste 
da data  Quando o relógio estiver funcionando a data irá mudar 
gradualmente durante o período entre as 21:00 h e as 3:00 h 

modelos com mostrador com Data/Data Grande - tipo a

1 2 3
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Posições da coroa: 

Posição 1 -  Posição normal   
Coroa empurrada contra a caixa 

Posição 2 -  Para ajustar a DATA*: 
Gire a coroa no sentido dos ponteiros do relógio  
NOTA: Para modelos com visor(es) para DIA/DATA: 
Gire a coroa na direção horária para ajustar a DATA 
e na direção anti-horária para ajustar o DIA DA 
SEMANA 

Posição 3 -  Para ajustar a HORA: 
Gire a coroa em qualquer direção 

Os modelos com Data Grande apresentam uma janela de data 
com tamanho maior com dois discos separados que giram 
independentes um do outro 

*NOTA: Se a data for ajustada entre as 21:00 h e as 3:00 h, a data 
poderá não mudar no dia seguinte 

NOTA: A operação do relógio não é afectada durante o acerto 
da data  Quando o relógio estiver funcionando, a data irá mudar 
gradualmente durante o período entre as 21:00 h e as 3:00 h  

modelos com mostrador com Data/Data Grande - tipo B
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Os movimentos de seu braço durante as suas atividades diárias 
normais devem ser suficientes para conservar a corda de seu 
relógio automático  Entretanto, se você não utilizar seu relógio por 
diversos dias e ele parar, você dar corda manualmente antes de 
ajustar a hora   

Para dar corda:

Com a coroa na posição 1, apertada contra a caixa, gire a  
coroa em sentido horário aproximadamente 15 a 20 voltas,  
em seguida cuidadosamente, mas com movimentos rápidos, 
mova o relógio para a frente e para trás diversas vezes para  
iniciar o funcionamento   

Para ajustar a hora:

Quando o relógio estiver a funcionar, puxe a coroa para fora para 
a posição 2 e gire-a em qualquer direção para ajustar os ponteiros 
para a hora desejada, então empurre a coroa de volta para a 
posição 1 

modelos automáticos
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Os relógios multi-funções são acionados por movimentos de multi-
funções que lhes permite dar essa informação como mês, dia da 
semana e data, através de aberturas ou «olhos» no mostrador 

modelos multi-funções
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Posições da coroa:

Posição 1 -  Posição normal   
Coroa empurrada contra a caixa 

Posição 2 -  Para ajustar a DATA*:  
Gire a coroa no sentido contrário aos ponteiros  
do relógio  
Para ajustar DIA: Coroa empurrada contra a caixa 

Posição 3 -  Para ajustar a HORA:  
Rode a coroa em qualquer direção 

*NOTA: Se a data for ajustada entre as 21:00 h e as 1:00 h, a data 
poderá não mudar no dia seguinte 

modelos multi-funções com retrocesso para Dia/Data

Ponteiro  
de minutos

Coroa

Visor da data

Ponteiro  
dos segundos

Ponteiro  
de dia

Ponteiro  
de horas



7

INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Posições da coroa:

Posição 1 -  Posição normal   
Coroa empurrada contra a caixa 

Posição 2 -  Para ajustar DATA*:  
Gire a coroa no sentido contrário aos ponteiros  
do relógio 

Posição 3 -  Para ajustar a HORA:  
Gire a coroa em qualquer direção 

*NOTA: Se a data for ajustada entre as 21:00 h e as 3:00 h, a data 
poderá não mudar no dia seguinte 

modelos multi-funções com Data/Ponteiro 24 Horas
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Para regular Dia, Hora e Data:

NOTA: É importante seguir os passos nesta sequência:

1  Puxe a coroa para fora, para a posição 3 

2   Gire a coroa no sentido dos ponteiros do relógio, até o ponteiro 
de Dia indicar o dia correto 

NOTA: Com o relógio funcionando, o ponteiro que indica o dia da 
semana avançará, gradual e automaticamente, entre a meia-noite 
e cerca das 5:30 h 

3   Com a coroa ainda na posição 3, continue a girar a coroa no 
sentido dos ponteiros do relógio até o ponteiro das 24 horas 
indicar a hora correta  (Ex: meio-dia é a hora «12», meia-noite é 
a «24», 9:00 AM é a hora «9», 9:00 PM é a hora «21», etc ), e 
os ponteiros das horas e minutos indicarem o tempo correto 

4   Empurre a coroa com um clique para a posição 2 

5   Gire a coroa no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até o 
ponteiro de Data indicar a data correta 

6   Empurre a coroa para a posição 1, nivele com a caixa  O seu 
relógio está agora ajustado para o dia, hora e data corretos 

modelos multi-funções com Dia/Data/Ponteiro 24 Horas
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Para acertar a Hora, minuto e Ponteiro de 24 Horas:

1   Puxe a coroa para a posição 3 

2   Rode a coroa no sentido horário para acertar os ponteiros da 
Hora, Minuto e 24 Horas para a hora desejada 

3   Pressione a coroa de volta para a posição 1 

Para ajustar a segunda Zona Horária:

1   Com a coroa na posição 1, pressione e solte o Botão de 
Pressão B para acertar o ponteiro de 24 Horas para a hora 
desejada; o ponteiro irá avançar 1 hora cada vez que o botão 
for pressionado 

Para acertar a Data:

1   Puxe a coroa para a posição 3 

2   Gire a coroa no sentido horário: O ponteiro da Data irá avançar 
1 número cada vez que os ponteiros da hora e dos minutos 
passarem pela meia noite  (00:00) 

3   Quando a data desejada for exibida, pres sione a coroa de volta 
para a posição 1 

rápida Correcção da Data:

1   Puxe a coroa para a posição 2 

2   Gire a coroa no sentido horário para avançar o ponteiro de Data 
passo a passo 

3   Quando a data desejada for exibida, pres sione a coroa de volta 
para a posição 1 

CuIDADO: Para evitar possíveis danos ao mecanismo do seu 
relógio, não use o Recurso de Rápida Correcção da Data entre 
9:00 PM (21:00) e 12:30 AM (00:30) quando as mudanças 
automáticas da data já estão em andamento 

modelos multi-funções com mês/Dia/Ponteiro das 24 Horas/Data

8

1 2 3

Para definir o Dia da semana:

1  Puxe a coroa para a posição 3 

2   Gire a coroa no sentido horário: O ponteiro do Dia irá avançar 
1 dia de cada vez sempre que os ponteiros de hora e minutos 
passarem as 4:00 AM (04:00) 

3   Quando o dia da semana desejado for exibido, pressione a 
coroa de volta para a posição 1 

Para definir o mês:

1   Com a coroa na posição 1, pressione e solte o Botão de 
Pressão a para definir o Mês desejado; o ponteiro de Mês irá 
avançar 1 mês cada vez que o botão for pressionado 

CuIDADO: Para evitar possíveis danos ao mecanismo do seu 
relógio, não use o Recurso de Rápida Correção do Mês no 31º dia 
de qualquer mês quando a mudança automática de mês já está 
em andamento 
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Posições da coroa: 

Posição 1 – Posição normal   
Coroa empurrada contra a caixa 

Posição 2 – Para ajustar a DATA GRANDE: 
Gire a coroa no sentido dos ponteiros do relógio  
Para ajustar os DOIS HORÁRIOS/ 
PONTEIRO DE 24 HORAS COM RETROCESSO: 
Gire a coroa no sentido contrário aos ponteiros 
do relógio 

Posição 3 – Para ajustar a HORA:  
Gire a coroa em qualquer direção  

NOTA: O ponteiro dos segundos irá parar enquanto os ponteiros 
das horas e minutos são ajustados, permitindo que a hora seja 
regulado para o segundo mais próximo 

modelos Dois Horários com retrocesso e Data Grande

Ponteiro de minutos

Coroa 

Visor com dois  
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

O seu relógio apresenta um visor de dois horários com ponteiro 24 
horas GMT que permite monitorar a hora em uma segunda zona 
horária de qualquer parte do mundo 

Leitura do relógio:

Nesta ilustração: A hora actual na primeira zona horária é 
10:10’32” (10:10 PM) como indicam os ponteiros de Hora e Minuto 
no anel externo de 12 horas  A hora actual na segunda zona 
horária é 11:10’32” (11:10 AM) como indica o ponteiro GMT no 
anel interno de 24 horas 

NOTAS: Os ponteiros de Minutos e Segundos são os mesmos 
para as duas zonas horárias 

A Data é sincronizada com a hora na primeira zona horária 

SEMPRE regule/ajuste primeiro o ponteiro GMT 24 horas 
(segunda zona horária), em seguida regule a hora na primeira 
zona horária 

ajuste do ponteiro Gmt 24 horas (segunda zona horária):

1   Quando o ponteiro dos Segundos alcançar 12 horas, puxe a 
coroa para fora para a posição 3 

2   Gire a coroa em qualquer direcção até que o ponteiro GMT 24 
horas e o ponteiro de Minutos indiquem a hora desejada na 
segunda zona horária 

3   Quando ajustar o ponteiro de minutos, mova-o 
aproximadamente 10 minutos após a hora desejada, em 
seguida mova-o de volta à posição desejada para garantir um 
ajuste de hora preciso  Este passo sincroniza o ponteiro da 
Hora regular (primeira zona horária) 

4   Obtenha um sinal de hora preciso (de uma estação de rádio, 
por exemplo)  Tão logo um som audível marque a hora exata, 
empurre a coroa de volta à posição 1 

ajuste da hora (primeira zona horária):  

1  Puxe a coroa para posição 2 

2   Gire a coroa no sentido horário para ajustar o ponteiro de Horas 
na hora desejada: Ele irá avançar em espaços de 30 minutos 
para um ajuste mais rápido  

modelos Dois Horários Gmt 

GMTGMTG

1 2 3

3  Empurre a coroa de volta à posição 1  

NOTAS: O ajuste do ponteiro de horas na hora exata  oferece 
o ajuste de hora mais preciso  Se o ponteiro de horas estiver 
ajustado entre as horas, isto fará com que a hora não seja exibida 
e lida de modo preciso   

A Data é sincronizada com o ponteiro de Horas, certifique-se de 
levar em conta a hora AM/PM ao ajustar a data 

ajuste da data:

A data é sincronizada com a hora na primeira zona horária   

1   Puxe a coroa para fora até a posição 2 

2   Gire a coroa no sentido anti-horário para ajustar a Data  

3   Empurre a coroa de volta à Posição 1  

NOTA: Se a Data for regulada entre 9:00 PM e 1:00 AM, a data 
poderá não mudar no dia seguinte 
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Visor da data

Coroa

Ponteiro  
de GmtPonteiro  

de segundos
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de horas
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

O cronógrafo combina duas funções de controle de tempo  Além 
de indicar a hora no mostrador principal, também pode ser usado 
como cronómetro para medir intervalos de tempo 

Cronógrafos 

1

A

B

2 3

Contador de minutos 
do cronógrafo

Ponteiro de minutos

Coroa

Visor da data

Ponteiro de  
segundos pequeno

Ponteiro de 
segundos do 

cronógrafo

Ponteiro  
de horas
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Posições da coroa: 

Posição 1 -   Posição normal   
Coroa empurrada contra a caixa 

Posição 2 -  Para ajusta DATA*:  
Gire a coroa no sentido contrário aos ponteiros do 
relógio 

Posição 3 -  Para ajustar a HORA:  
Gire a coroa em qualquer direção 

*NOTA: Se a data for ajustada entre as 21:00 h e as 3:00 h, a data 
poderá não mudar no dia seguinte 

Para utilizar o cronógrafo:

A função de cronógrafo nestes modelos pode ser utilizada para 
calcular a duração de um evento até 59 minutos/59 segundos, em 
incrementos de segundo completos  utilize os botões a e B para 
operar o temporizador do cronógrafo 

IMPORTANTE: A coroa deve estar na posição 1, e os ponteiros 
do cronógrafo em 60 (zero) antes do cronógrafo arrancar  Não 
utilize o cronógrafo enquanto a coroa for puxada para a posição 2 
ou 3  Se necessário, prima o botão B para ajustar os ponteiros do 
cronógrafo para zero, antes de iniciar a contagem 

funções simples do cronógrafo:

Para medir a duração de um evento único, sem paragem:

1   Pressione o botão a para iniciar o cronógrafo 

2   Pressione uma segunda vez o botão a para fazer parar o 
cronógrafo 

3  Pressione o botão B para colocar o cronógrafo em zero 

Para medir o tempo combinado de uma série de eventos mais 
curtos: Por exemplo, o tempo de jogo real de uma partida de 
futebol, em que o jogo é frequentemente interrompido:

Cronógrafo analógico de 1/1 segundo – tipo a  
com ponteiro central de segundos do cronógrafo  

e contador de minutos do cronógrafo

1    Pressione o botão a para iniciar o cronógrafo quando o jogo 
começa 

2    Pressione o botão a para parar a contagem quando o jogo é 
interrompido 

3   Pressione novamente o botão a quando o jogo for reiniciado 

4   Repita os passos 2 e 3 até que o evento termine 

5   Prima o botão B para voltar a zero  

Para sincronizar os ponteiros do cronógrafo:

Após uma mudança de bateria ou no caso de um erro, poderá 
ser preciso ajustar manualmente o ponteiro dos segundos do 
cronógrafo para o alinhar corretamente na posição zero:

1   Puxe a coroa para fora, para a posição 2 

2   Pressione o botão a para ajustar o ponteiro dos segundos do 
cronógrafo: Cada pressão no botão a avançará o ponteiro dos 
segundos em um segundo  Pressione e mantenha pressionado 
o botão a para fazer avançar o ponteiro rapidamente 

3   Assim que o ponteiro esteja devidamente alinhado, volte a 
colocar a coroa na posição 1 

1
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2 3
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Ponteiro pequeno dos 
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Crown positions:

Posição 1 -  Posição normal   
Coroa empurrada contra a caixa 

Posição 2 -  Para ajustar DATA*:  
Gire a coroa no sentido contrário aos ponteiros  
do relógio 

Posição 3 -  Para ajustar a HORA:  
Gire a coroa em qualquer direção 

*NOTA: Se a data for ajustada entre as 21:00 h e as 3:00 h, a data 
poderá não mudar no dia seguinte 

Para utilizar o cronógrafo:

A função de cronógrafo nestes modelos pode ser utilizada para 
calcular a duração de um evento até 11 horas/59 minutos/59 
segundos, em incrementos de segundo completos  utilize os 
botões a e B para operar o temporizador do cronógrafo 

IMPORTANTE: A coroa deve estar na posição 1, e os ponteiros 
do cronógrafo em 60 (zero) antes do cronógrafo arrancar  Não 
utilize o cronógrafo enquanto a coroa for puxada para a posição 2 
ou 3  Se necessário, pressione o botão B para ajustar os ponteiros 
do cronógrafo para zero, antes de iniciar a contagem 

funções simples do cronógrafo:

Para medir a duração de um evento único, sem parada:

1   Pressione o botão a para iniciar o cronógrafo 

2   Pressione uma segunda vez o botão a para fazer parar o 
cronógrafo 

3  Pressione o botão B para colocar o cronógrafo em zero 

Para medir o tempo combinado de uma série de eventos mais 
curtos: Por exemplo, o tempo de jogo real de uma partida de 
futebol, em que o jogo é frequentemente interrompido:

Cronógrafo analógico de 1/1 segundo – tipo B 
com ponteiro central de segundos do cronógrafo,  

contadores de horas e minutos do cronógrafo e pequeno  
sub-mostrador de segundos

A

B

1   2   3

1    Pressione o botão a para iniciar o cronógrafo quando o jogo 
começa 

2    Pressione o botão a para parar a contagem quando o jogo  
é interrompido 

3   Pressione novamente o botão a quando o jogo for reiniciado 

4   Repita os passos 2 e 3 até que o evento termine 

5  Pressione o botão B para colocar a zeros   

Para sincronizar os ponteiros do cronógrafo:

Após uma mudança de bateria ou no caso de um erro, poderá 
ser preciso ajustar manualmente o ponteiro dos segundos do 
cronógrafo para o alinhar correctamente na posição zero:

1   Puxe a coroa para fora, para a posição 2 

2   Pressione o botão a para ajustar o ponteiro dos segundos do 
cronógrafo: Cada pressão no botão a avançará o ponteiro dos 
segundos em um segundo  Pressione e mantenha pressionado, 
o botão a para fazer avançar o ponteiro rapidamente 

3   Assim que o ponteiro esteja devidamente alinhado, volte a 
colocar a coroa na posição 1 
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de minutos

Coroa

Ponteiro  
de minutos

Ponteiro  
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Este cronógrafo pode ser usado para medir o tempo de eventos 
com até 59 minutos/59 segundos de duração, em incrementos  
de 1 segundo  

Para acertar a Hora e a Data: 
NOTA: Os ponteiros do cronógrafo devem estar na posição  
12:00 h (zero) antes de acertar a data e a hora  

Não aperte os botões de pressão quando a coroa estiver na posi-
ção 2, pois desse modo os ponteiros do cronógrafo irão mover-se 

Não ajuste a data entre 21:00 h e 1:00 h ou a data poderá não 
ser alterada de modo apropriado  Se for necessário mudar a data 
durante esse período, primeiramente mude a hora para qualquer 
hora fora desse período, ajuste a data, e então retorne para a  
hora correcta  

1   Puxe a coroa para a posição 2   

2   Gire a coroa no sentido horário até que apareça a data do dia 
anterior 

3   Logo que o ponteiro dos segundos alcance a posição 12:00 
horas, puxe a coroa para a posição 3  O relógio irá parar  

4   Gire a coroa para avançar os ponteiros das horas e dos minutos 
passando pela posição 12:00 até a hora correta, assegurando-
se que o ponteiro de 24 horas esteja perfeitamente ajustado  A 
data será alterada automaticamente 

5   Guie-se por um sinal horário preciso (por exemplo: uma estação 
de rádio)  Quando o sinal de som audível marcar a hora exata, 
empurre a coroa de volta para a posição 1, no nível da caixa  O 
relógio será reiniciado, agora certo com o segundo exato 

Cronógrafo analógico de 1/1 segundo – tipo C 
com pequenos ponteiros de segundos do cronógrafo e de 24 horas

26 1    2    3

A

B

Para operar o Cronógrafo: 
NOTA: A função cronógrafo pode ser usada para marcar o tempo 
de um evento até 60 minutos de duração, em incrementos de um 
segundo inteiro 

IMPORTANTE: A coroa deve estar na posição 1 e os ponteiros do 
cronógrafo devem estar no 60 (zero) antes que o cronómetro seja 
ativado  Não use o cronógrafo quando a coroa estiver levantada 
para a posição 2 ou 3  Se necessário, reajuste os ponteiros para 
zero, seguindo as instruções abaixo 

utilize os botões de pressão a e B para operar o temporizador do 
cronómetro: 
1   Pressione a para iniciar o cronómetro  

2   Pressione a uma segunda vez para parar o cronómetro; leia o 
tempo decorrido exibido nos ponteiros de minutos e segundos 
do cronógrafo 

3   Pressione B para os ponteiros do cronógrafo voltarem para 
zero  

Para acertar os Ponteiros do Cronógrafo: 
1   Puxe a coroa para a posição 3 

2   Pressione e solte os botões de pressão para retornar os 
ponteiros de minutos e segundos do cronógrafo para a posição 
60 (zero): 

	 	•	Pressionar	a irá mover os ponteiros no sentido anti-horário 

	 	•	Pressionar	B irá mover os ponteiros no sentido horário 

3   Quando os ponteiros atingirem 60 (zero), pressione a coroa de 
volta para a posição 1 

Ponteiro  
de minutos

arranque/ 
parada

Coroa

tempo parcial/
retorno a zero

Ponteiro de 24 horas 
(indica a hora em 
base de 24 horas)Visor da data

Ponteiro  
pequeno dos 
segundos do 

cronógrafo

Ponteiro dos 
segundos

Contador de 
minutos do 
Cronógrafo

Ponteiro  
de horas
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Posições da coroa:

Posição 1 -  Posição normal  
Coroa empurrada contra a caixa 

Posição 2 -  Para ajustar a DATA*:  
Gire a coroa no sentido horário 

Posição 3 -  Para ajustar a HORA*:  
Gire a coroa em qualquer direção 

*NOTA: Se a Data for acertada entre 21:00 h e 3:00 h ela pode 
não se alterar no dia seguinte  

Este cronógrafo pode ser usado para medir o tempo de eventos 
com até 59 minutos/59 segundos de duração, em incrementos de 
1 segundo  

Para operar o Cronógrafo: 
NOTA: use os Botões a e B para operar o temporizador do cro-
nômetro 

IMPORTANTE: A Coroa deve estar na posição 1 e os ponteiros 
do cronógrafo devem estar em 60 (zero) antes que o cronômetro 
seja acionado  Não use o cronógrafo enquanto a coroa estiver 
puxada na posição 2 ou 3  Se necessário, pressione o botão B 
para recolocar os ponteiros do cronógrafo em zero antes de iniciar 
a contagem de tempo 

funções simples do cronógrafo: 
Para medir a duração de um evento único e sem interrupção:

1  Pressione o botão a para acionar o cronógrafo 

2  Pressione o botão a uma segunda vez para parar o cronógrafo 

3  Pressione o botão B para recolocar o cronógrafo em zero 

Cronógrafo analógico de 1/1 segundo – tipo D 
com pequenos ponteiros de segundos do cronógrafo e de 24 horas

1

A

B

2 3

Para medir o tempo combinado de uma série de eventos 
curtos (por exemplo, o tempo real de jogo de uma partida de 
futebol que é constantemente interrompida):

1    Pressione o botão a para acionar o cronômetro quando o 
evento começar 

2   Pressione o botão a para parar a contagem do tempo quando o 
evento for interrompido 

3   Pressione o botão a novamente quando o evento recomeçar 

4   Repita os passos 2 e 3 até que o evento seja encerado 

5   Empurre o botão B para recolocar em zero 

Para sincronizar os Ponteiros do Cronógrafo: 
Depois de uma troca da bateria ou caso ocorra um erro, você 
precisará ajustar manualmente o ponteiro pequeno dos segundos 
do cronógrafo para alinhá-lo corretamente na posição zero, 
usando os botões de pressão a e B:  

1   Puxe a coroa para a posição 3 

2    use o botão a para mover o ponteiro pequeno dos segundos 
do cronógrafo no sentido anti-horário ou o botão B para avançá-
lo no sentido horário  Cada pressão e liberação moverá o 
ponteiro em 1 segundo  Pressione e mantenha pressionado os 
botões a ou B para mover o ponteiro rapidamente na direção 
desejada 

3    Depois que o ponteiro estiver devidamente alinhado, empurre a 
coroa de volta para a posição 1 

Visor de  
24 horas

Visor de datas

Ponteiro dos 
segundos

Ponteiro  
pequeno de 

segundos do 
cronógrafo

Ponteiro  
de minutos 

do cronógrafo

Coroa
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

regular a Data e a Hora:

Posições da coroa: 

Posição 1 -  Posição normal   
Coroa empurrada contra a caixa 

Posição 2 -  Para ajustar DATA*:  
Gire a coroa no sentido contrário aos ponteiros  
do relógio  

Posição 3 -  Para ajustar a HORA: Gire a coroa em  
qualquer direção 

*NOTA: Se a Data for ajustada entre as 21:00 h e as 3:00 h, a 
data poderá não mudar no dia seguinte 

Para utilizar o cronógrafo:

A função de cronógrafo neste modelo pode ser utilizada para 
calcular a duração de um evento até 12 horas, até ao  05 de 
segundo mais próximo  utilize os botões a e B para operar o 
temporizador do cronógrafo 

IMPORTANTE: A coroa deve estar na posição 1, e os ponteiros 
do cronógrafo em 60 (zero) antes do cronógrafo arrancar  Não 
utilize o cronógrafo enquanto a coroa for puxada para a posição 2 
ou 3  Se necessário, prima o botão B para ajustar os ponteiros do 
cronógrafo para zero, antes de iniciar a contagem 

funções simples do cronógrafo:

Para medir a duração de um evento único, sem paragem: 
1  Pressione o botão a para iniciar o cronógrafo 

2   Pressione segunda vez o botão a para fazer parar o 
cronógrafo 

3   Pressione o botão B para colocar o cronógrafo em zero 

Cronógrafo analógico de 1/20 segundo 

funções de tempo parcial:

Para obter leituras de tempo intermédio à medida que uma corrida 
progride: 
1  Pressione o botão a para iniciar o cronógrafo 

2   Pressione o botão B para fazer parar momentaneamente o 
cronógrafo 

3   Leia o tempo intermédio  

4   Pressione o botão B para voltar à função cronógrafo  Os 
ponteiros voltarão a marcar o tempo do evento em curso   

5   Para ler um segundo tempo intermédio, pressione novamente o 
botão B   

Repita os passos 2 a 4 para obter quaisquer tempos intermédios 
adicionais  

6  Pressione o botão a para parar o cronógrafo 

7   Obtenha a leitura do tempo final 

8   Pressione o botão B para colocar o cronógrafo em zero 

NOTA: O ponteiro do cronógrafo de 1/20º de segundo parará de 
trabalhar aos 10 minutos, enquanto o mecanismo interior continua 
a calcular 

sincronização dos ponteiros do cronómetro: 

Depois de mudar a pilha ou em caso de erro, é necessário regular 
manualmente os ponteiros do cronómetro dos segundos para 
alinhá-los correctamente em posição zero:

NOTE: It is important to follow steps in this sequence: 
1  Puxe a coroa até à posição 3 

2   Pressione e mantenha pressionado o botão B por 2 segundos e 
solte 

3    Gire a coroa para mover o ponteiro de 1/20° de segundo para a 
posi 

4   Pressione e mantenha pressionado novamente o botão B por 2 
segundos e solte  

5   Gire a coroa para mover o ponteiro de segundos do cronógrafo 
para a posição zero 

6   Pressione e mantenha pressionado o botão B uma terceira vez 
por 2 segundos e solte  

7   Gire a coroa para mover os ponteiros de minutos e horas do 
cronógrafo para suas posições zero 

8   Se necessário, pressione e mantenha pressionado o botão B 
por 2 segundos e solte para retornar o mecanismo do ajuste do 
ponteiro de 1/20° de segundo 

9   Quando terminar o ajuste do ponteiro do cronógrafo, empurre a 
coroa de volta para a posição 1 

Ponteiro  
de minutos

arranque/ 
parada

Coroa

tempo parcial/
retorno a zero

Visor da data

Ponteiro 24 horas

Ponteiro dos 
segundos do 

cronógrafo

Ponteiro  
pequeno dos  

segundos

Ponteiro  
de horas

Ponteiro de 1/20 
de segundo do 

cronógrafo
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

Certos relógios com pulseira apresentam elos de conexão em 
forma de barras que atuam como fechos de jóias, permitindo que 
se obtenha um rápido ajuste pessoal  

SuGESTÕES: Recomendamos que se ajuste um lado da pulseira 
de cada vez  

Para garantir que o relógio fique ajustado adequadamente em seu 
pulso o melhor é remover/acrescentar um número igual de elos 
em cada um dos lados  Se precisar remover um número ímpar, 
retire o elo extra na parte inferior 

Para remover os elos: 
1   Segure um dos lados da pulseira como mostrado, com um elo 

normal seguro entre o dedo polegar e o indicador de cada mão 
e um elo de barras entre eles 

2   Cuidadosamente gire as mãos em direções opostas para soltar 
e deixar o elo da barra aberto  

3   Repita os passos 1 e 2 em toda a extensão da pulseira para 
remover o número de elos desejado 

Para recolocar os elos: 
1   Alinhe os dois comprimentos da pulseira que você deseja 

reconectar lado a lado, com a face voltada para cima 

2   use um elo de encaixe de barra aberto para reuni-los: Depois 
que o elo de barra estiver na posição apropriada, aperte-o entre 
seus dedos até sentir um estalo de fechamento, travando as 
seções da pulseira no lugar 

Repita o processo acima e recoloque os elos do outro lado da 
pulseira 

Elos removíveis

ELo NormaL  
Da PuLsEIra 

ELo DE Barra  
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

modelos com Pulseira/Pulseira de Couro Intercambiáveis   
modelo com pino de tração

 

1a

2a

3a

1b

2b

3b

rEmoVENDo a PuLsEIra (a) suBstItuINDo a PuLsEIra (b)
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

modelos com Pulseira/Pulseira de Couro Intercambiáveis 
modelo com Presilha e Barra

 

1 2

3 4

5 6

7 8

removendo a pulseira substituindo a pulseira
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INstruçõEs DE fuNCIoNamENto

modelos Conversíveis de Pulseira em Pulseira de Couro

2

1 3 4

Convertendo o modelo de Pulseira em Pulseira de Couro
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INformaçõEs soBrE GaraNtIa E sErVIços

Por favor, consulte o guia impresso de garantia e serviços que 
acompanha seu relógio para informações completas sobre 
garantia e serviços – ou volte à nossa página inicial na Internet de 
serviços e clique no link Informações sobre Garantia e Serviços 
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maNutENçÃo E CuIDaDos

Seu relógio foi desenvolvido com meticulosa atenção à qualidade, 
função e detalhe  Por favor, leia atentamente as informações 
e instruções a seguir para conhecer os recursos, os cuidados 
apropriados e a operação do seu novo relógio 

Para informações adicionais sobre serviços e reparos, por favor, 
consulte seu Guia de Garantia de Serviços – ou volte à nossa 
página de serviços na Internet e clique no link Informações sobre 
Garantia e Serviços 

Choques

Todos os nossos relógios possuem movimentos à prova de 
choque e são testados para atender aos padrões internacionais de 
resistência a choques 

magnetismo  

A exposição de um relógio a poderosos campos magnéticos 
irá afetar seu funcionamento e poderá causar uma parada  um 
relógio de quartzo deverá reiniciar seu funcionamento com sua 
precisão original ao ser removido do campo magnético; um relógio 
automático ou mecânico com acerto manual, no entanto, poderá 
exigir uma desmagnetização antes que volte a operar novamente 

resistência à Água

Todos os nossos relógios atendem ás normas internacionais de 
resistência à água até, pelo menos, 3ATM / 30M  Desse modo, 
a água da torneira ou da chuva não poderá danificá-los, desde 
que a caixa, a coroa e o cristal permaneçam intactos  Relógios 
com indicação de resistência á 50M / 5 ATM podem sofrer um 
desgaste durante o banho ou prática de natação, mas não no 
mergulho aquático  

CuIDADO: Não pressione os botões de pressão de um modelo 
de cronógrafo quando o relógio estiver sob a água, se o fizer ele 
deixará de ser resistente à água 

NOTAS: Recomendamos que você não molhe a pulseira de 
couro  A exposição do couro à água pode causar desgaste e 
deterioração prematuros  

Limpe com cuidado seu relógio usando um pano macio 
umedecido com água após a exposição ao cloro ou à água  
do mar  

Informações da Bateria

Seu relógio ou cronógrafo analógico a quartzo possui uma 
bateria especialmente projetada para relógios  Ela deverá durar 
aproximadamente 18 a 36 meses em condições normais de uso  

NOTA: O uso freqüente de funções especiais como o marcador de 
tempo do cronômetro nos modelos cronógrafo poderá diminuir a 
vida útil da bateria 

Aviso de fim da vida útil: O ponteiro dos segundos em muitos 
modelos irá se mover em intervalos com incrementos de 4 
segundos quando a bateria estiver quase gasta, indicando a 
necessidade de substituição  

Substituição da bateria: Leve ou envie seu relógio a um Centro 
de Serviço Autorizado para a troca da bateria – sua bateria antiga 
será descartada/reciclada de maneira adequada  Não tente você 
mesmo trocar a bateria 

Guia de Garantia e serviços

Por favor, consulte o guia de garantia e serviços que acompanha 
o seu relógio para informações completas sobre garantia e 
serviços – ou volte à nossa página de serviços na Internet e clique 
no link Informações sobre Garantia e Serviços 


