Instruções breves

PORTUGUÊS

• Este relógio é alimentado por luz. Exponha o mostrador à luz e certifique-se de que seu relógio tem carga totalmente.
• Para obter instruções detalhadas sobre configuração, utilização, tempo de carga e especificações, consulte o manual de instruções completo :
Manual de instruções de relógios alimentados por energia solar em geral

Identificação dos componentes
Modelos com 3 ponteiros

Modelos com 3 ponteiros e data
Ponteiro dos
minutos
Coroa

Ponteiro das
horas
Ponteiro dos
segundos

• A aparência real pode
diferir da ilustração acima.
Alguns modelos não
possuem o ponteiro dos
segundos.

Ponteiro dos
minutos

Ponteiro das
horas

Configuração da hora
1. Puxe a coroa quando o ponteiro dos
segundos apontar para 0 segundos.
O ponteiro dos segundos para.

2. Gire a coroa para configurar a hora.

• Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volteos para o horário correto para configurar a
hora com mais precisão.

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

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Ponteiro das
horas

Ponteiro dos
minutos
Coroa

Ponteiro dos
segundos

Indicação de
data/dia

Coroa
Ponteiro dos
segundos

Posição da coroa

Modelos com 3 ponteiros e data/dia

• A aparência real pode
diferir da ilustração acima.

Indicação da
data
Posição da coroa

0 1

• A aparência real pode
diferir da ilustração acima.

2

Configuração da hora

Posição da coroa

0 1

2

Configuração da hora

• Não faça ajustes entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso
contrário, a indicação de data pode ser alterada
de forma incorreta.

• Não faça ajustes entre 9:00 PM e 4:30 AM. Caso
contrário, a indicação de data e dia poderá ser
alterada de forma incorreta.

quando o ponteiro dos segundos
apontar para 0 segundos.

quando o ponteiro dos segundos
apontar para 0 segundos.

1. Puxe a coroa para a posição 2
O ponteiro dos segundos para.

1. Puxe a coroa para a posição 2
O ponteiro dos segundos para.

2. Gire a coroa para configurar a hora.

2. Gire a coroa para configurar a hora.

3. Empurre a coroa para a posição 0 de

3. Empurre a coroa para a posição 0 de

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

• 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.
• Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volteos para o horário correto para configurar a
hora com mais precisão.

acordo com uma fonte de hora certa
confiável.

Configuração da indicação de data
• Não faça ajustes entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso
contrário, a indicação de data pode ser alterada
de forma incorreta.
• 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 ajustar a indicação de data.

• A rotação no sentido horário não move
nada.

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

• 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.
• Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volteos para o horário correto para configurar a
hora com mais precisão.

acordo com uma fonte de hora certa
confiável.

Configuração da indicação de data e dia
• Não faça ajustes entre 9:00 PM e 4:30 AM. Caso
contrário, a indicação de data e dia poderá ser
alterada de forma incorreta.
• 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 para ajustar a indicação
de data e dia.

• Gire-a no sentido anti-horário para alterar
a indicação de data.
• Gire-a no sentido horário para alterar a
indicação de dia.

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