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Importante empresa de relógios suíça, reconhecida pela beleza de seu design moderno, a Movado obteve 
mais de 100 patentes e 200 prêmios internacionais pelo seu senso artístico e inovação desde a sua fundação 
na Suíça em 1881. É a marca de alguns dos mais famosos relógios já criados, com destaque para o Relógio 
Movado Museum®. Projetado em 1947 pelo artista Nathan George Horwitt e hoje considerado um ícone do 
Modernismo, o mostrador do relógio definindo com um simples ponto as 12h00, simbolizando o sol no seu 
apogeu, foi aclamado por sua pureza de design incomparável na história da contagem de tempo. Todos os 
relógios Movado são famosos por sua tradição de inovação no design e por sua dedicação ao futuro da 
marcação do tempo. Parabéns pela sua compra.
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O dinâmico Cronógrafo Automático Movado Parlee 2014 edição limitada leva seu nome e a inspiração  
do design da empresa que projeta as mais leves e mais avançadas bicicletas de corrida de fibra de carbono 
do mundo.

Apresentando uma estrutura tubular completa e fluida que transmite a forma de uma bicicleta, o Movado 
Parlee de 46 mm é construído em titânio preto com jato de areia e acabamento PVD e uma fibra de carbono 
unidirecional superleve que reproduz o aspecto escovado e o brilho suave do material da estrutura da bicicleta 
de fibra de carbono robusta e leve, com inovações e aperfeiçoamentos da Parlee Cycles.

Protegido por um cristal de safira antirreflexo com curvamento duplo e cercado por um anel refletor de minutos 
preto brilhante, o mostrador do cronógrafo rebaixado com contorno em preto e fabricado em fibra de carbono 
unidirecional apresenta três mostradores pretos em fibra de carbono com detalhes coloridos.

Acionado por um excelente mecanismo de cronógrafo automático suíço ETA calibre A07.211, com 48 horas 
de reserva de energia, este relógio totalmente original foi fabricado em uma edição total de 250 unidades 
com logotipo no mostrador e detalhes em uma das quatro conhecidas cores das bicicletas Parlee. O fundo das 
caixas é numerado individualmente com base no número de peças de cada cor: verde (25), laranja (50), azul 
(75) e branco (100).

Em homenagem a essa cooperação tão especial, a Movado fará um doação à World Bicycle Relief.  
Para mais informações, visite www.worldbicyclerelief.org ou www.movado.com/parlee.

MOVADO PARLEE
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Este folheto fornece informações sobre cuidados e manutenção, serviços e garantia para seu Cronógrafo 
Automático Movado Parlee 2014 Edição Limitada.

Você encontrará uma relação de instalações de serviços e reparo da Movado no verso deste folheto.

Estas informações também estão disponíveis on-line em www.mgiservice.com/movado onde você pode acessar 
uma lista completa e atualizada dos Centros de Serviço Autorizado Movado por região do globo.

INFORMAÇÕES ON-LINE
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Como qualquer mecanismo delicado, seu cronógrafo automático Movado Parlee requer manutenção periódica 
para assegurar um desempenho otimizado. 

A manutenção inclui total desmontagem, limpeza, substituição de peças se necessário, remontagem e 
lubrificação do movimento. É recomendado um intervalo de manutenção de 3 a 5 anos.

Nunca abra o relógio você mesmo. Se o seu relógio precisar de reparo ou ajuste, leve-o ou envie-o pelo correio 
diretamente a um Centro de Serviço Autorizado Movado. Para localizar um desses centros em sua região, visite-
nos on-line em www.mgiservice.com/movado
NOTA: A Movado Watch Company se responsabiliza somente por serviços executados em seus Centros de 
Serviço Autorizados.

IMPACTO 
Seu cronógrafo Movado Parlee possui movimentos resistentes a impactos, testados individualmente para atender 
aos padrões internacionais.

POEIRA 
A poeira pode penetrar em um relógio se a caixa, cristal ou coroa não estiverem intactos. Uma pequena 
partícula é suficiente para interromper o movimento. Encaminhe seu relógio imediatamente para reparo se o 
cristal ficar frouxo, arranhado ou trincado, ou se a caixa ou a coroa estiverem danificadas.

MAGNETISMO 
A exposição de um relógio a fortes campos magnéticos irá afetar a exatidão da hora, e pode fazer com que 
o relógio pare de funcionar. Mesmo após ser removido do campo magnético, um relógio mecânico como o 
Movado Parlee pode exigir uma desmagnetização antes de poder operar novamente.

RESISTÊNCIA À ÁGUA  
O Cronógrafo Automático Movado Parlee 2014 Edição Limitada é resistente à água até 50 metros (5 bar/5 
ATM/165 pés). Cada peça foi testada individualmente para atender aos padrões internacionais de resistência 
à água.

IMPORTANTE: Não opere a coroa do relógio ou os botões de pressão do cronógrafo quando seu Movado 
Parlee estiver molhado ou sob a água.

NOTA: A Movado Watch Company não será responsável por qualquer dano causado ou relacionado a 
vazamentos originados de manuseio inadequado ou dano à caixa, coroa, vedações ou cristal.

Para conservar a resistência à água é necessária uma manutenção anual. As vedações e a coroa que vedam 
a caixa estão sujeitas a desgaste e deterioração sob uso normal.  Essas peças devem ser inspecionadas e 
substituídas conforme a necessidade sempre que o relógio for aberto para manutenção.

Seu Centro de Serviço Autorizado Movado irá automaticamente testar novamente a resistência à água como 
uma etapa de rotina em todas as ordens de serviço. 

OUTRAS PRECAUÇÕES: 
Evite expor seu relógio a variações de temperatura súbitas ou excessivas.

Não deixe seu relógio cair ou bata-o contra uma superfície dura. A resistência à água deve ser verificada 
novamente após cada impacto violento.

Limpe seu relógio regularmente passando um pano macio umedecido com água pura, especialmente após a 
exposição à água do mar.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO
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MOVADO PARLEE CRONÓGRAFO AUTOMÁTICO 
2014 EDIÇÃO LIMITADA

LEGENDA:
H – Ponteiro de horas
M – Ponteiro de minutos
S –  Ponteiro pequeno de segundos
C –  Contador de segundos do cronógrafo 
D –  Contador de 12 horas do cronógrafo 
E –  Contador de 30 minutos do cronógrafo 
J –  Exibição da data
1, 2, 3 – Posições da coroa
A – Botão de pressão (iniciar/parar) do cronógrafo
B – Botão de pressão (dividir/reiniciar) do cronógrafo

Seu Cronógrafo Automático Movado Parlee 2014 
Edição Limitada apresenta um refinado movimento de 
cronógrafo mecânico de corda automática calibre ETA 
A07.211 de 25 rubis, com reserva de energia de 48 
horas, um contador de minutos (até 30), um contador 
de horas (até 12) e pequenos submostradores 
pequenos de segundos; um ponteiro de segundos no 
centro do cronógrafo e um visor de data. Ele pode 
ser usado para controlar o tempo de um evento de 
até 12 horas, 30 minutos e 59 segundos de duração, 
segundo a segundo.

CORDA MANUAL
O movimento de seu braço durante as atividades 
diárias deve ser suficiente para manter o mecanismo 
do seu Cronógrafo Automático Movado Parlee 
funcionando. Entretanto, se você não usar seu relógio 
por mais de 48 horas e ele parar, você precisará dar 
corda manualmente antes de ajustar a hora/data ou 
operar as funções do cronógrafo:

Para dar corda manual em seu relógio: 
1.  Com a coroa na posição 1, nivelada com a caixa, 

gire a coroa no sentido horário aproximadamente 
20 rotações para dar corda.

2.  Reajuste a hora/data seguindo as instruções abaixo.

AJUSTE DA HORA/DATA
Para ajustar a hora: 
1. Puxe a coroa para a posição 3; o relógio para.

2.  Gire a coroa em uma das duas direções para 
mover os ponteiros para a hora desejada, 
certificando-se de que a data mude à meia-noite  
e não ao meio-dia.

NOTA: A data avançará um dia cada vez que passar 
pela meia-noite ao ajustar a hora.

3.  Empurre a coroa de volta para a posição 1; o 
relógio será reiniciado.

Para ajustar rapidamente a data: 
CUIDADO: Como todos os relógios mecânicos 
dotados do recurso calendário, nunca ajuste a data 
do seu Movado Parlee rapidamente (com a coroa 
na posição 2) quando a hora indicada no mostrador 
estiver entre 21h00 (9PM) e 03h00 (3AM); se o fizer 
poderá prejudicar o mecanismo.

1. Puxe a coroa para a posição 2.

2.  Gire a coroa no sentido horário para ajustar a data.

3.  Quando a data correta for exibida no mostrador J, 
empurre a coroa de volta para a posição 1.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
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FUNÇÕES DO CRONÓGRAFO
Visão Geral:
Use os botões A e B para operar o cronógrafo. 
Ao pressionar o botão A pela primeira vez o 
cronógrafo será acionado. Enquanto o cronógrafo 
estiver funcionando, os três ponteiros contadores do 
cronógrafo irão girar continuamente, indicando: o 
número de segundos decorridos (ponteiro C), minutos 
até 30 (ponteiro E) e horas até 12 (ponteiro D). Ao 
pressionar o botão A uma segunda vez o cronógrafo 
irá parar. Ao pressionar o botão B  
os ponteiros C, E e D retornarão a zero.

IMPORTANTE: A coroa deve estar na posição 1 e os 
ponteiros devem estar em zero antes que o cronógrafo 
seja acionado.  Se necessário, pressione o botão B 
para retornar a zero. Não use o cronógrafo enquanto 
a coroa estiver puxada para a posição 2 ou 3. Não 
opere os botões do cronógrafo A e B enquanto o 
relógio estiver embaixo da água.

NOTA: O ponteiro S é o ponteiro de segundos para 
a contagem de tempo padrão. Ele não faz parte da 
função cronógrafo e, portanto, irá girar continuamente 
enquanto a coroa estiver na posição 1.

Funções de cronógrafo simples:
1. Pressione o botão A para acionar o cronógrafo.
2.  Pressione o botão A outra vez para parar o 

cronógrafo e ler o tempo decorrido.
3.  Pressione o botão B para retornar o cronógrafo  

a zero.

Funções de tempo acumulado: 
Para medir o tempo combinado de uma série de 
eventos menores, por exemplo, o tempo efetivo de 
jogo de uma partida de futebol, em que o jogo é 
interrompido repetidas vezes:

1. Pressione o botão A para acionar o cronógrafo.

2.  Pressione o botão A outra vez para parar o 
cronógrafo e ler o tempo decorrido.

3.  Pressione o botão A novamente para reiniciar  
a contagem.

4.  Pressione o botão A pela quarta vez para parar  
o cronógrafo novamente e ler os tempos  
decorridos combinados.

NOTA: Cada vez que você parar o cronógrafo, os 
ponteiros do cronógrafo irão indicar o tempo total 
acumulado.

5.  Repita os passos 1 e 2 para adicionar cada 
intervalo adicional de tempo.

6.  Após ter feito a leitura do tempo final acumulado, 
pressione o botão B para reajustar os ponteiros  
do cronógrafo para zero.
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Se o seu relógio Movado Parlee precisar de manutenção ou reparo, você poderá levá-lo ou enviá-lo a um 
Centro de Serviço Autorizado Movado. Veja no verso deste folheto uma lista resumida, ou visite  
www.mgiservice.com/movado para acessar uma lista mundial completa e atualizada.

Para obter serviços sob a Garantia Movado, você deverá apresentar um cartão de garantia válido. Consulte a 
seção “Garantia Movado” para mais detalhes.

INSTRUÇÕES DE EMBALAGEM E ENVIO: 
1.  Inclua uma carta com informações específicas sobre o problema do seu Movado Parlee. Relacione todos os 

itens que você gostaria que fossem revisados ou reparados. Não deixe de incluir seu endereço e telefone.

2.  Embale bem seu relógio com material de embalagem para proteção contra impactos. Use uma caixa 
resistente fechada de forma segura por fitas adesivas: Não use a caixa de presente original para o envio.

3.  Envie por correio registrado. Recomendamos que faça seguro do seu relógio pelo seu valor total  
de substituição.

SERVIÇO DE RASTREAMENTO ON-LINE:  
Quando você enviar seu relógio para manutenção diretamente para a Movado em Moonachie, NJ, EUA, nós iremos 
lhe enviar uma confirmação por escrito que inclui ID e Senha pessoais. Com elas você pode autorizar e rastrear o 
status do serviço do seu relógio on-line através do nosso site seguro na Internet www.mgiservice.com.

OBTENÇÃO DE SERVIÇOS
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O Movado Parlee não possui apenas um bonito design, ele é fabricado de modo a atender exatamente os 
padrões de precisão e desempenho dos relógios suíços. Produzido por profissionais altamente qualificados 
e contendo somente materiais e componentes da mais alta qualidade, seu relógio deixa nossa fábrica em 
perfeitas condições de funcionamento após passar por rigorosos testes de qualidade. Nós orgulhosamente 
garantimos cada lindo relógio Movado que vendemos.

GARANTIA LIMITADA MOVADO DE DOIS ANOS 
A Movado irá, durante dois (2) anos a partir da data da compra, reparar ou substituir (a critério da Movado) 
o movimento do seu relógio Movado gratuitamente se for comprovado que tal defeito no funcionamento tem 
origem no material ou na mão de obra em condições normais de uso.

O acabamento PVD preto de jato de areia será garantido (contra descamação e descascamento somente) por 
um período de cinco (5) anos; arranhões e erosão devido ao desgaste normal não estão cobertos. A caixa e/
ou pulseira serão refeitos ou substituídos (a critério da Movado) se for comprovado que o defeito teve origem no 
material ou mão de obra.

Esta garantia não cobre cristais, nem cobre danos devidos ao desgaste normal, arranhões, acidentes ou uso 
indevido, ou a qualquer alteração, manutenção ou reparo realizado por um terceiro que não seja a Movado 
Watch Company ou um de seus Centros de Serviços Autorizados.

Esta garantia será anulada se o relógio não tiver sido adquirido de um Revendedor Autorizado Movado, como 
comprovado por um cartão de garantia válido ou comprovante de compra. Para ser válido (para relógios 
comprados em qualquer revendedor autorizado nos EUA), o cartão de garantia deve ser impresso com o nome 
do Revendedor Autorizado Movado, bem como datado e assinado por aquele revendedor. Para ser válido (no 
caso de relógios comprados em qualquer revendedor autorizado fora dos EUA), o cartão de garantia deve estar 
devidamente preenchido, datado e carimbado pelo Joalheiro Movado autorizado.

Esta garantia lhe garante direitos legais específicos. Você pode ter também direitos legais adicionais  
sob as leis aplicáveis que podem variar de Estado a Estado e de País a País e que não são afetados pelos 
termos desta garantia.

Por favor, encaminhe qualquer reivindicação de Garantia Movado a quaisquer Centros de Serviços Autorizados 
Movado relacionados no final deste folheto ou localizado on-line em www.mgiservice.com/movado

INFORMAÇÕES DA GARANTIA



CENTROS DE SERVIÇO
AUTORIZADO MOVADO

Abaixo uma relação de nossos centros de serviço. Existem muitos outros Centros de Serviços Autorizados Movado 
em todo o mundo. Para localizar um deles em sua região, visite www.mgiservice.com/movado e clique no botão 
“FIND A RETAILER OR WATCH REPAIR LOCATION” (ENCONTRE UM REVENDEDOR OU LOCAL DE REPARO DO 
RELÓGIO) no lado direito da caixa “CREATE YOUR ACCOUNT” (CRIE SUA CONTA).

U.S.A.
Movado 
109 State St. 
Moonachie, NJ 07074 
Tel: 800-810-2311

CANADA
MGC 
80 Tiverton Court, Suite 601 
Toronto 
Markam, Ontario L3R 0G4 
Tel: 905-415-9930

SWITZERLAND
MGI Luxury Group SA 
After Sales Service 
Route de Soleure 1 
2504 Biel/Bienne 
Tel : +800 0000 1911

HONG KONG 
MGI Luxury Asia Pacific Ltd. 
31st Floor, Citicorp Centre 
18 Whitfield Road 
North Point / Hong Kong 
Tel: +852 2737 7240 

©2014 MOVADO GROUP, INC. 
WWW.MOVADO.COM


