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PORTUGUÊS 

INSTRUÇ Õ ES ANALÓ GICAS 

Acerto da Hora 

1. Puxe a coroa para fora para a posição 2. 

2. Rode a coroa para acertar os ponteiros das horas e 

dos minutos para a hora pretendida. 

3. Volte a colocar a coroa na posição 1. 

 

MODELOS DE DATA 

Não aterar a data entre as 

10 horas da noite e as 2 da 

manhã. Esta é a altura em que o 

mecanismo se encontra em posição 

de mudança automática de data 

e qualquer interferência pode 

danificar o mecanismo. 

Acerto da Data 

1. Puxe o botão para a posição 1. 

2. Gire o botão no sentido horário ou anti-horário e acerte a data para o dia 

anterior. A direção que a data movimenta-se varia em modelos diferentes de relógios. 

Acerto da Hora 

1. Puxe o botão para a posição 2. 

2. Gire-o no sentido anti-horário para avançar a hora e continue até que o dia  mude para o dia atual. 

3. Acerte com a hora correta. 
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AJUSTE DA HORA NO VERSO DO RELÓ GIO 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste da Hora 

1. Pressione o botão para mover os ponteiros. 

2. Indique a hora correcta. 

Relógio de Dia/Data VX36 

(1 coroa) 

Ajuste da Data 

1. Puxe a coroa para a posição 2. 

2. Rode no sentido horário para avançar oponteiro da data. 

3. Coloque novamente a coroa na posição 1. 

Ajuste da Data e da Hora 

1. Puxe a coroa para a posição 3. 

2. Rode no sentido horário para avançar o ponteiro das horas e minutos. 

Nota: O ponteiro dos dias da semana vai mover-se juntamente com o ponteiro das 

horas e dos minutos. Continue a rodar até encontrar o dia desejado. 

Três mostradores Multi-Função 6P29/6P79 

(1 coroa) 
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Acerto de Data 

1. Puxe o botão para a posição 2. 

2. Gire o botão no sentido horário para acertar a data. 

3. Coloque o botão novamente na posição 1. 

Acerto da Data e da Hora 

1. Puxe o botão para a posição 3 

2. Gire o botão no sentido horário para acertar a hora e a data. O mostrador dos 

dias mudará também com a hora e os minutos. Rode até encontrar o dia desejado. 

Acerto do Mostrador Secundário das 24 Horas 

O Ponteiro das 24 horas move-se em consonância com o ponteiro das horas e 

dos minutos. Quando acertar o tempo confirme se o ponteiro das 24 horas est acertado correctamente. 

CRONÓ GRAFO STOPWATCH JS25/VD54 

(com data-VD53) (1 coroa/2 botões) 

 

 

 

 

 

Função Data e Hora 

1. Antes de acertar a hora, assegure-se de que o cronógrafo está parado e os  

ponteiros estão na posição das 12:00 horas. 

2. Puxe a coroa até à posição 2. 

3. Rode a coroa no sentido dos ponteiros do relógios até aparecer a data do dia anterior. 

4. Puxe a coroa para fora até à posição 3 até que o ponteiro dos segundos esteja na posição das 12:00. 

5. Rode a coroa até ficar na hora pretendida. 

NOTA: O ponteiro de 24-horas move-se juntamente com o ponteiro das horas e 

dos minutos. Quando a função de hora chega às 24 horas o ponteiro posicionarse-á correctamente. 

6. Coloque novamente a coroa na posição 1. 

NOTA: Quando a coroa estiver na posição 2, não pressione os botões. De todas as 

formas, os ponteiros do cronógrafo continuam a funcionar. 
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Cronógrafo 

1. Pressionar A para pôr em funcionamento/parar o cronógrafo. 

2. Pressionar B para acertar a 0. 

Tempo Dividido (VD53/VD54) 

1. Pressionar B quando o cronógrafo estiver em funcionamento. 

2. Pressionar B para voltar à função cronógrafo. 

3. Pressione A para finalizar a função tempo. 

4. Pressione B para acertar. 

Acertar Cronógrafo a Zero 

1. Se algum dos ponteiros do cronógrafo não estiver na posição 0 (12:00), puxe a coroa até à posição 3. 

2. Pressione A para mover os ponteiros no sentido horário. Pressione B para mover os ponteiros. 

2. Devolver a coroa à posição 1. 

Cronógrafo OS20/OS21 

(1 coroa/2 botões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerto da Hora 

 

1. Puxe a coroa para a posição 3. O ponteiro dos segundos do cronógrafo 

vai rodar até ao “0”. Não puxe a coroa para a posição 1 enquanto os ponteiros 

estiverem a retornar a “0”, se o fizer, onde quer que se encontre o ponteiro dos 

segundos, será reconhecida como a nova posição “0”. 
2. Rode a coroa até atingir a hora desejada. 

3. Coloque novamente a coroa na posição 1. 
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Acerto da Data 

1. Puxe a coroa até à posição 2. 

2. Rode a coroa no sentido do ponteiro do relógio até surgir a data correcta. 

3. Coloque novamente a coroa na posição 1. 

Reacerto do Cronógrafo a Zero 

Depois de ter posto o cronógrafo a funcionar, no caso do ponteiro dos segundonão ficar 
automaticamente posicionado a “0”, se o quiser utilizar novamente,deverá proceder da seguinte forma. 
(Deverá fazê-lo também sempre que substituir as pilhas.) 

1. Puxe a coroa para a posição 3. 

2. Pressione A para acertar o ponteiro dos segundos do cronógrafo até à posição “0”. 

NOTA: Os ponteiros deslocam-se rapidamente se mantiver pressionado A. 

3. Uma vez posicionado a “0” o ponteiro, reacerte a hora e coloque a coroa naposição 1. Não coloque a 
coroa na posição 1 enquanto os ponteiros não retomarema posição “0”. Ao fazer isto aos ponteiros, será 
reconhecida a nova posição “0”. 

Função Cronógrafo 

Este cronógrafo está apto para medir distâncias de tempo ao segundo durante, no máximo, uma hora. 

1. Pressione A para pôr em funcionamento ou parar o cronógrafo. 

2. Pressione B para reacertar o cronógrafo. 

 

Modelo Analógico/Digital 1 – QX4-AP DMS 

Descrição geral / Características: 

Função 24 horas 

Hora dual função Ana-Digi 

ALARME com dois alarmes 

CRONÓ GRAFO com armazenagem 

TEMPO 

LUZ 
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Ajuste da hora analógica 

1. Coloque a coroa na posição 2. 

2. Rode a coroa e os minutos para acertar a hora. 

3. Volte a colocar a coroa na Posição 1. 

Função digital / configuração 

A – LUZ / BOTÃO DE AJUSTE 

•Prima para iluminar o mostrador. 

• Prima e mantenha pressionado durante 3 segundos para ajustar o tempo. 

NOTA: Em qualquer momento, dentro de qualquer modo, pressione A para sair do modo configuração. 

B – BOTÃO 

•Na função horária, prima para ir alternando os diversos modos. 

•Mantenha pressionado durante 3 segundos para apagar automaticamente. 

C - AJUSTE / BOTÃO DE INÍCIO 

• No modo de hora normal, prima para alternar o sinal sonoro em ligado/desligado. 

• Pressione quando for necessitar avançar dígitos para a frente. 

•No modo cronógrafo, prima para iniciar a função cronómetro. 

D – AJUSTE / STOP / BOTÃO DE RESTAURAR 

•No modo de hora normal, pressione até piscar o Tempo 2; Mantenha-o 

pressionado durante 3 segundos para alternar entre a visualização da Hora 1 /Hora 2. 

• Pressione para avançar os dígitos. 

•No modo cronógrafo, prima para parar o cronógrafo; mantenha-o pressionadodurante 3 segundos para 

reajustar até 0. 

NOTA: Em qualquer modo de configuração, se não existir actividade durante 

30 segundos, todas as alterações serão guardadas e o mostrador voltaráautomaticamente ao modo de 
visualização. 
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Configuração de tempo e calendário 

1. Com o mostrador colocado no modo de hora, mantenha pressionado o botãodurante 3 segundos 
para passar ao modo de acertar. 

2.Pressione C para avançar os dígitos de hora para a frente; pressione D pararecuar. Pressione B para 
acertar os minutos. 

3. Pressione C para avançar os dígitos de minutos para a frente; pressione D pararecuar dígitos. 
Pressione B para estabelecer e avançar para o segundo ajuste. 

4. Pressione C ou D para reajustar os segundos até 0. Pressione B para acertar o ano. 

5.Pressione C para fazer avançar os dígitos do ano; pressione D para avançarpara a frente. Pressione B 
para estabelecer e avançar para o acerto do mês. 

6. Prima o botão C para avançar os dígitos do mês; pressione D para recuar osdígitos. Pressione B para 
acertar a data. 

7.Prima o botão C para avançar a data; pressione D para fazer recuar os dias. Pressione B para 
estabelecer e avançar para a opção 24 horas. 

8. Pressione C ou D para passar das 12 horas para as 24 horas. Pressione B paraestabelecer e avançar 
para o formato de configuração do mostrador. 

9. Pressione C ou D para mudar o formato de visualização da data. 

10. Pressione B para sair do modo de configuração. 

11. Para estabelecer a hora 2, mantenha pressionado o botão D durante 3segundos na visualização 
normal do tempo para passar ao tempo 2. Paracontinuar, utilize os passos 1 – 4 para configurar. 

NOTA: Actualiza-se automaticamente ao sair do modo de ajuste. 

Modo Memória 

1. Pressione B para passar ao modo memória. Se não armazenar nenhum dado,o mostrador apresenta 
a seguinte mensagem: NÃO HÁ DADOS. Se searmazenarem dados, o mostrador apresentará a série actual. 

2. Pressione C para escolher entre os dados armazenados: o tempo total, omelhor tempo, a média e a 
volta (até 100 voltas). 

3. Pressione D para visualizar o conjunto actual, pressione D de novo para passer à série seguinte. 

4. Prima e mantenha pressionado durante 3 segundos para apagar todos os dados 

armazenados no conjunto actual. 

Modo alarme 

1. Pressione B para passar ao modo de alarme. 

2. Pressione C para ligar/desligar. 

3. Pressione D para alternar entre alarme 1 e alarme 2. 

4. No modo de alarme, mantenha pressionado o botão A durante 3 segundos para acertar. 
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5.Pressione C para avançar para a hora seguinte; pressione D para recuar de dois 

em dois dígitos. Pressione B para guardar e poder acertar os minutos. 

6.Pressione C para avançar os minutos para a frente; pressione D para recuar 

dígitos. Pressione B para guardar e avançar na selecção Tempo. 

7. Pressione C ou D para passar ao modo Tempo (Tempo 1 / Tempo 2) para a leitura do alarme. 

8. Pressione A para sair do modo configuração. 

NOTA: O alarme soará durante 20 segundos. prima qualquer botão para silenciar o alarme. 

Temporizador regressivo 

1. Pressione B para passar ao modo Temporizador. 

2. Pressione C para iniciar o temporizador, prima D para parar o temporizador. 

3. Pressione e mantenha pressionado D durante 3 segundos para desactivar o 

temporizador regressivo e restabelecer o temporizador. 

4. No modo temporizador, mantenha pressionada a tecla A durante 3 segundos 

para entrar no modo de ajuste do temporizador. 

5. Pressione C para avançar a hora; pressione D para recuar de dois em dois 

dígitos. Pressione B para estabelecer e acertar os minutos. 

6. Pressione C para avançar os minutos; pressione D para recuar os dígitos. 

Pressione B para estabelecer e avançar para o segundo ajuste. Pressione B para 

voltar a acertar a hora se necessário. 

7. Pressione A para sair do modo ajuste do temporizador. 

Modelo Analógico/Digital 2 – BJ3255 

Descrição Geral / Características: 

ANA-DIGI 

TEMPO 

ALARME 

LUZ 
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Ajuste da hora analógica 

1. Puxe a coroa até à posição 2. 

2. Rode a coroa para acertar a hora e os minutos para a hora desejada. 

3. Volte a colocar a coroa na posição 1. 

Função Digital / Configuração 

A – LUZ / AJUSTE 

•Pressione para iluminar o mostrador. 

•Pressione e mantenha pressionado durante 3 segundos para entrar no modode ajuste de Tempo. 

B – BOTÃO 

•No modo normal, puxe o botão para ir alternando para os diferentes modos. 

NOTA: No modo de ajuste se não existir actividade durante 30 segundos, todas as 

alterações serão guardadas e o mostrador voltará automaticamente ao modo de 

visualização. 

Configuração de Hora e Fecha 

1. Com o mostrador normal, pressione e mantenha pressionado B durante 3 

segundos para passar ao modo de ajuste. Os minutos vão começar a piscar… 

2.Prima B para ajustar os minutos de dois dígitos. Pressione A para estabelecer e acertar a hora. 

3. Pressione B para ajustar a hora. Pressione A para estabelecer e acertar o mês. 

4. Pressione B para ajustar o mês. Prima A para seleccionar e avançar para a data de ajuste. 

5. Pressione e mantenha pressionado A para sair do modo de configuração. 

Modo Alarme 

1. No modo de visualização de alarme, mantenha pressionado A durante 3segundos para entrar no 
modo de ajuste. A hora começará a piscar. 

2. Pressione B para ajustar a hora digital. Pressione A para estabelecer e acertar os minutos. 

3. Prima B para acertar os minutos. Prima A para seleccionar e passar ao modode alarme 
ligado/desligado. 

4. Pressione B para ajustar o alarme ligado/desligado. Pressione A para definir eavançar para soar 
ligado/desligado. 

5. Pressione B para ajustar o som ligado / desligado. 

6. Pressione e mantenha pressionado A para sair do modo configuração. 

 



 

  第 10 页 共 20 页 

Modelo Analógico/Digital 3 - FL1331A 

Visualização da Hora Normal 

1. Prima A ou B para ILUMINAÇÃO. 

2. Prima sem soltar A ou B durante dois segundos para 

desligar o mostrador digital. Prima qualquer botão 

para ligar o mostrador quando estiver desligado. 

3. Prima C para alternar entre o formato de 12 e 24 

horas. O mostrador indicará “AM” ou “PM” para o formato de 12 horas. 

4. Prima D para mudar de modo. A sequência de modo é hora, data,cronógrafo, alarme. 

OBSERVAÇÃO: em qualquer modo de acerto, se nenhum botão for premido durante 

trinta segundos, todas as alterações serão guardadas e o mostrador regressará 

automaticamente ao modo de visualização. 

Acerto da Hora e do Calendário 

1. Na visualização da hora normal ou do calendário, prima sem soltar C durantedois segundos e o ano 
começará a piscar. 

2.Prima D para avançar os algarismos; prima sem soltar D para avançar rapidamente. 

3. Prima C para avançar para o próximo valor de acerto. 

4. A sequência de acerto é: ano, mês, data, horas, minutos, segundos. 

5. Prima C para sair do modo de acerto. 

OBSERVAÇÃO: o dia da semana será automaticamente actualizado ao sair do modo de acerto. 

Modo de Cronógrafo 

1. Prima D para passar para o modo de cronógrafo. 

2. Prima sem soltar D durante dois segundos para repor o cronógrafo a zero. 

3. Prima C para iniciar ou parar o cronógrafo. 

4. Prima D para repor a zero. 

Modo de Alarme 

1. Prima D para passar para o modo de alarme. 

2. Prima C para ligar/desligar o alarme/carrilhão. 

3. O alarme soará na hora predefinida por vinte segundos; prima qualquer botão 

para silenciar o alarme. 
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Acerto do Alarme 

1.No modo de alarme, prima sem soltar C durante três segundos; as horas começarão a piscar. 

2. Prima D para avançar os algarismos; prima sem soltar D para avançar rapidamente. 

3. Prima C para acertar e avançar para os minutos. 

4.Prima D para avançar os algarismos; prima sem soltar D para avançar rapidamente. 

5. Prima C para sair do modo de acerto. 

LCD DIGITAL 1 - QBJ-3071 

Descrição genérica/recursos: 

HORA com recurso de 24 horas 

HORA DUPLA 

ALARME com quatro modos 

CRONÓ GRAFO 

TEMPORIZADOR com definição livre do valor 

Operação de ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA 

 

Visor de LCD 
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Descrição da operação 

A - BOTÃO DE ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA/ACERTO 

• Prima para iluminar o visor. 

•Prima sem soltar para ligar/desligar a função de ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA 

e entrar no modo de acerto da hora. 

B - BOTÃO DE MODO 

•No modo de hora normal, prima para saltar entre os diferentes modos. 

•Prima para avançar para o próximo conjunto de dígitos configurável ao acertar a 

hora, data, alarme e temporizador decrescente 

C - BOTÃO DE AJUSTAR/REPOR 

• No modo de hora normal, prima o botão C para ligar/desligar a função de som 

dos botões (ícone SOM irá aparecer/desaparecer). 

• Prima para repor a contagem decrescente nos modos de cronógrafo ou temporizador. 

•Prima quando estiver nos modos de acerto para fazer avançar os dígitos. 

D - BOTÃO DE AJUSTE/INICIAR/PARAR 

•Prima para iniciar/parar os modos de cronógrafo ou temporizador. 

• Prima para repor a contagem decrescente nos modos de cronógrafo outemporizador. 

•Prima quando estiver nos modos de acerto para fazer retroceder os dígitos. 

Hora/Calendário 

1. No visor de hora normal, prima sem soltar o botão A por três segundos para 

entrar no modo de acerto. Prima o botão C ou D para ligar ou desligar a 

função de iluminação automática. A luz acende-se por três segundos quando 

for premido um botão qualquer, desde que esteja ligada. Prima o botão B para 

avançar para o acerto do carrilhão. 

2. Prima o botão C ou D para ligar ou desligar o carrilhão horário. “CHM” irá 

surgir no visor no Modo de Hora Normal se estiver ligado. Prima o botão B para 

avançar para o modo de 12/24 horas. 

3. Prima o botão C ou D para alternar entre os modos de visor em 12 e 24 horas. 
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Prima o botão B para avançar para o acerto da hora. 

4. Prima o botão C ou D para acertar a hora para diante ou para trás. Prima o 

botão B para avançar para o acerto dos minutos. 

5. Prima o botão C ou D para acertar os minutos para diante ou para trás. Prima o 

botão B para avançar para o acerto dos segundos. 

6. Prima o botão C ou D para repor o valor a “00”. Prima o botão B para avançar para o acerto do ano. 

7. Prima o botão C ou D para acertar o ano para diante ou para trás. Prima o 

botão B para avançar para o acerto do mês. 

8. Prima o botão C ou D para acertar o mês. Prima o botão B para avançar para o acerto do dia. 

9. Prima o botão C ou D para acertar o dia. 

10.Prima o botão A para sair do modo de acerto em qualquer momento. Se nãofor premido nenhum 
botão dentro de trinta segundos, o visor regressará 

automaticamente ao visor de hora normal. 

Hora dupla 

1. No visor de hora normal, prima sem soltar o botão D por três segundos paraentrar no modo de hora 
dupla. “T2” irá surgir no visor. 

2. No modo de hora dupla, prima sem soltar o botão A por três segundos paraentrar no modo de acerto 
da hora dupla. 

3. Prima C ou D para acertar o visor da hora para diante ou para trás. A hora irásurgir sempre no 
formato de 24 horas no modo de acerto da hora dupla. 

4. Prima o botão A para sair do modo de acerto da hora dupla. 

5. Para regressar ao visor de hora normal, prima sem soltar o botão D por três segundos. 

Cronógrafo 

1. No modo cronógrafo, prima o botão D para iniciar/parar. 

2. Quando estiver parado, prima sem soltar o botão C por três segundos para repor o valor a zeros. 

3. Enquanto o cronógrafo estiver a executar, prima o botão C para guardar o tempo da volta. 

4. Quando o cronógrafo estiver parado, prima A para consultar o valor da volta. 

5. Quando o cronógrafo estiver parado, prima sem soltar o botão C por três 

segundos para limpar o valor da volta. 
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Temporizador 

O modo temporizador tem três funções: 

CD-STP - O temporizador para no final da contagem decrescente e regressa ao valor predefinido. 

CD-REP - O temporizador repete a contagem decrescente sempre que esta termine, até cem vezes. 

CD-UP - O temporizador regressa ao valor zero quando a contagem crescente terminar. 

1. Prima sem soltar o botão A por três segundos para entrar no modo de acerto do temporizador. 

2. Seleccione a preferência de modo do temporizador (CD-STP, CD-REP, ou CDUP)e prima B para 
acertar o valor do temporizador. 

3. Prima C ou D para acertar o valor do temporizador para diante ou para trás. 

4. Prima A para sair do modo de acerto do temporizador. 

Alarme 

Há quatro alarmes possíveis que podem funcionar em simultâneo. 

1. No modo de alarme, prima D para seleccionar o Alarme 1-4. Em cada um dosalarmes, prima o botão 
C para ligar/desligar o carrilhão do alarme. 

2. No alarme escolhido (1-4), prima sem soltar o botão A por três segundos paraentrar no modo de 
acerto. 

3. Prima o botão C ou D para acertar a hora para diante ou para trás. Prima obotão B para avançar 
para o acerto dos minutos. 

4. Prima o botão C ou D para acertar os minutos para diante ou para trás. Prima obotão A para sair do 
acerto do alarme. 

5. Quando o alarme soar, prima qualquer botão para desligar o carrilhão ou esteirá desligar-se 
automaticamente ao final de trinta segundos. 

LCD DIGITAL 2 – FL145GB 

Modo de Visualização de Tempo Normal 

1. Prima A para iluminação em qualquer modo. 

2. Prima C para alternar entre hora 1 e hora 2. 

3. Prima sem soltar C para estabelecer hora 1 ou hora 2 como padrão. 

4. Prima D para ligar ou desligar o sinal sonoro. 
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Acerto da Hora/Calendário 

1. Na visualização de tempo normal, prima sem soltar A para entrar no modo deacerto; a hora 
começará a piscar. 

2. Prima C para fazer avançar o valor de acerto. Prima D para fazer recuar o valor de acerto. 

3. Prima B para acertar e avançar para o próximo valor de acerto. 

4. A sequência de acerto é: sinal sonoro, formato de 12 ou 24 horas, horas,minutos, segundos, ano, 
mês, data, iluminação automática. 

5. Prima A para guardar e sair do modo de acerto. 

 

Modo de Cronógrafo 

1. Prima B para passar para o modo de cronógrafo. 

2.Prima C para iniciar o cronógrafo; prima D para parar o cronógrafo quando este está a contar. 

3. Prima D para alterar a visualização enquanto o cronógrafo está a contar. 

4. Prima C para parar o cronógrafo. 

NOTA: quando está a contar, o cronógrafo tem um limite de 10 voltas. Depois, cada 

volta adicional será guardada sobre o resultado da última volta. 

 

Modo de Recuperação 

1. Prima A para recuperar a memória quando o cronógrafo estiver parado. 

2. Prima A novamente para ver a volta seguinte. 

3. Prima C ou D para sair do modo de recuperação e regressar ao modo de cronógrafo. 

 

Modo de Temporizador 

1. Prima B para passar para o modo de temporizador. 

2. Prima C para iniciar o temporizador. 

3. Prima C para parar o temporizador. Prima D para reiniciar o temporizadorquando este está parado. 
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Acerto do Temporizador 

1.No modo de temporizador, prima A sem soltar para entrar no modo de acerto; 

o tipo de temporizador começará a piscar. 

2. Prima C e D para seleccionar a contagem decrescente, repetição de contagem 

decrescente, ou o temporizador crescente. 

3. Prima B para avançar para o próximo campo de acerto. 

4. Prima C para fazer recuar e D para fazer avançar. 

5. Prima B para acertar e avançar para o próximo valor de acerto. 

6. A sequência de acerto é: tipo de temporizador, hora, minutos, segundos. 

7. Prima A para guardar e sair do modo de acerto. 

NOTA: o alarme soará duas vezes por segundo, e soará uma vez durante trinta 

segundos quando o temporizador chegar a zero. 

 

 

Modo de Alarme 

1. Prima B para passar para o modo de alarme. 

2. Prima C para alternar entre os alarmes 1, 2, 3 e 4. 

3.Prima D para activar o alarme; prima novamente D para desactivar o alarme. 

4. Prima B para sair do modo de alarme. 

 

Acerto do Alarme 

1.No modo de alarme, prima sem soltar A para entrar no modo de acerto; a horacomeçará a piscar. 

2.Prima C para fazer avançar; prima D para fazer recuar. 

3. Prima B para acertar e avançar para o próximo valor de acerto. 

4. A sequência de acerto é: horas, minutos. 

5. Prima A para sair do modo de acerto. 
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Ajustando a correia 

1. Abra o fecho e puxe a correia (na direção da seta indicada) 

até o pino de ajuste aparecer. 

 

 

 

2. Quando a posição estiver correta para o seu pulso, coloque 

o pino de ajuste no buraco desejado. 

 

 

 

3. Puxe o pino de ajuste no fecho (puxando a correia na 

direção da seta indicada) até que o pino esteja no lugar. 

 

 

 

4.Deslize a correia restante pelo passador antes de estalar o fecho. 
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DIAGRAMA DE ELO DE PINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remoção do Elo 

Para remover um elo de uma pulseira de pinos, você precisarà de uma garra de pulseira, 

chave de pino e alicate com bico para correte (veja o diagrama de elo de pino). 

1. Abra o fecho da pulseira. 

2. Examine o interior da pulseira e localize as setas pròximas ao fecho (veja diagrama). 

3. Ajuste a pulseira para o tamanho de abertura apropriado da garra da pulseira com 

as setas apontando para baixo (veja diagrama). 

4. Centralize o pino desejado a ser removido sobre um dos buracos na parte inferior 

da garra da pulseira. 

5. Com a chave de pino, empurre o pino o màximo possìvel atravès do elo. 

6. Remova o relògio da garra da pulseira e simplesmente termine de ret rar o pino 

com o alicate de bico para corrente. 

NOTA: Dois pinos seguram cada elo e devem ser retirados antes que o elo possa ser 

removido. Note que os pinos estão parcialmente separados no centro. 
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CUIDADOS DE UTILIZAÇ Ã O 

RESISTÊNCIA À  À GUA 

Todos os relógios Emporio Armani foram criados para resistir ao uso indicado 

na primeira linha do seguinte diagrama 
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CUIDADOS E PRECAUÇ Õ ES COM O RELÒ GIO 

Este relògio contèm componentes eletrònicos de precisão. Para assegurar o melhor 

aproveitamento, siga estas orientações simples para cuidados com o relògio: 

1. Evite deixar o seu relògio por tempo prolongado em locais de excessivaexposição: à luz solar direta, 
calor ou frio. 

•Calor excessivo causarà mau funcionamento e diminuirà a vida ùtil de sua pilha. 

•Frio excessivo causarà ganho ou perda de hora no seu relògio. 

2.Evite condições hùmidas a não ser que o seu relògio tenha sido dese hado para isso. 

•Nunca opere os botões de função quando o relògio estiver submerso na àgua. 

•Se àgua ou condensação aparecer na face do relògio, leve-o para ser examinado 

imediatamente. Àgua pode corromper partes eletrônicas dentro do motor. 

3. Evite choque ou impacto excessivo. O seu relògio foi desenhado para resistirimpactos decorrentes de 
uso normal. 

4. Evite usar sabão ou outro produto quìmico que possa danificar o seu relògio. 

•Evite usar o seu relògio na presença de produtos quìmicos fortes, solventes ougases. Eles podem 

causar descoloração, deterioração ou danos ao relògio, pulseirae outros componentes. 

5. Evite campos elètricos fortes ou eletricidade estàtica que possam da ficar a partemecânica do seu 
relògio. 

•O seu relògio geralmente não è afetado pelos campos magnèticos de aparelhoseletrodomèsticos como 

aparelhos de som e televisão. 

6. Mantenha o seu relògio limpo. 

•Limpe o seu relògio somente com um pano macio e àgua. Não coloque-o na àgua 

a não ser que seja especificado para àgua (veja no verso do relògio). 

•Depois de uso em àgua salgada, lave o relògio com àgua corrente e seque-o comum pano macio. 

•Pulseiras de metal devem ser lavadas periodicamente para manterem-se bonitas. 

Limpe-as com uma escova macia molhada em àgua e sabão. Seque-as com umpano macio. 

7. Inspeção periòdica. 

•Nòs recomendamos que o seu relògio seja examinado uma vez por ano ou a 

cada dois anos para assegurar um uso prolongado e evitar problemas. 


