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• A aparência real pode diferir da ilustração.
• A coroa tem duas posições ao puxá-la.

Configuração da hora e do dia da semana

1. Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos 
apontar para 0 segundos.
O ponteiro dos segundos para.

2. Gire a coroa no sentido horário para definir a hora e o ponteiro 
dos dias da semana.
• A mudança na indicação do dia da semana mostra que ela passou para 

AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou 
PM.

3. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de 
hora certa confiável.

Configuração da data
• Não ajuste a indicação da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 0:00 

AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta 
depois disso.

• O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, 
julho, outubro e dezembro.

1. Puxe a coroa para a posição 1.
2. Gire a coroa no sentido anti-horário para definir o ponteiro da 

data.
3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

Instruções breves do 6320

• Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do 6320

Português

Configuração da indicação da fase da lua

1. Puxe a coroa para a posição 1.
2. Gire a coroa no sentido horário para definir a hora.

• Para saber qual a fase da lua correta, consulte um jornal ou outra fonte.
• Use a fase da lua indicada somente como uma referência.
• O aspecto da indicação pode diferir em alguns modelos.
• A fase da lua pode ser configurada de forma mais precisa quando estiver 

lua nova ou lua cheia.

Fase da lua Lua nova Quarto 
crescente Lua cheia Quarto 

minguante

Período lunar 0 Cerca de 7 Cerca de 15 Cerca de 22

Maré Maré de águas 
vivas Maré morta Maré de águas 

vivas Maré morta

Indicação

3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.
Posição da coroa

0 1 2

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/6320/p.pdf

