Português

Instruções breves do B876/B877

• Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
• Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:
instruções do B877

Identificação de componente

Indicação da
data
Coroa
Ponteiro das 24
horas

Ponteiro dos
segundos

Coroa de rotação de
escala externa

Posição da coroa
• A aparência real pode diferir da ilustração.
0 1 2
• A coroa tem duas posições ao puxá-la.
• Consulte também nossa página da Web para obter
detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio.
(http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf)

Configuração da hora
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 para ajustar o ponteiro das 24 horas e o ponteiro
dos minutos.

• Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para
configurar a hora com mais precisão.
• Os ponteiros das horas e das 24 horas se movem em sincronia.

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

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

4. Puxe a coroa para a posição 1 .
5. Gire a coroa no sentido horário para definir o ponteiro das
horas.

• Gire a coroa para mover completamente o ponteiro das horas para cada
porção de horas.
• A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM.
Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.

6. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o
procedimento.

Manual de

Configuração da data
Ponteiro dos
minutos

Ponteiro das
horas

Manual de instruções do B876

• Não ajuste a indicação da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 1:00
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 configurar a indicação
de data.
3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o
procedimento.

Uso da hora local
Você pode mover o ponteiro das horas em incrementos de 1 hora para indicar
uma hora diferente da do ponteiro de 24 horas.

1. Puxe a coroa para a posição 1 .
2. Gire a coroa no sentido horário para definir o ponteiro das
horas.

• Gire a coroa para mover completamente o ponteiro das horas para cada
porção de horas.
• A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM.
Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
• Defina a data após o ajuste, se necessário.
• O ponteiro das horas e a indicação da data se movem em sincronia. A
indicação poderá entrar em conflito com a do ponteiro de 24 horas.

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

Para atrasar o ponteiro das horas
Ajuste o ponteiro das horas para a mesma hora indicada pelo ponteiro de 24
horas. Ajuste a indicação da data seguindo Configuração da data depois disso.

