
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 


