MA1204-PA

Guia de operação para ANALOG (HK-W)
• Seu relógio pode diferir um pouco do mostrado na ilustração.
[Módulos 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

Para definir a hora
Puxe a coroa. Ajuste os ponteiros
girando a coroa. Empurre a coroa de
volta em um sinal de hora certa para
continuar a indicação das horas.

Coroa

[Módulos 705, 706, 1300, 1311, 1330,
1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

• Alguns modelos resistentes à água vêm
equipados com uma coroa com trava
aparafusada.
• Com tais modelos, você deve desaparafusar a
coroa na direção indicada na ilustração para
afrouxá-la antes de poder puxá-la. Não puxe
tais coroas com muita força.
• Repare também que os relógios não são
resistentes à água enquanto suas coroas
estão afrouxadas. Certifique-se de aparafusar
as coroas de novo depois de fazer algum
ajuste.

[Módulos 1782,
4328, 4747]

Para definir a hora
1. Quando o ponteiro dos
segundos estiver na posição
das 12 horas, puxe a coroa
para pará-lo.
2. Ajuste os ponteiros girando a
coroa. Mova o ponteiro dos
minutos quatro ou cinco
minutos além da definição
desejada e, em seguida,
retorne-o para a definição.
3. Empurre a coroa de volta em
um sinal de hora certa para
continuar a indicação das
horas.

Coroa

[Módulos 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345,
Primeiro clique
1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731,
(Definição do dia)
2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712,
4393, 5025, 5044]
Coroa
(Posição
normal)
Para definir a hora

1. Quando o ponteiro dos segundos
estiver na posição das 12 horas,
puxe a coroa para o segundo
clique para pará-lo.
2. Ajuste os ponteiros girando a coroa.
Mova o ponteiro dos minutos quatro
ou cinco minutos além da definição
desejada e, em seguida, retorne-o
para a definição.
3. Empurre a coroa de volta em um
sinal de hora certa para continuar a
indicação das horas.

Para definir o dia

Segundo clique
(Definição da hora)
[Módulo 4746]
Coroa
(Posição normal)

• Evite definir o dia entre 8:00 PM e
2:00 AM. O dia pode não mudar no
dia seguinte se você fizer isso.
1. Puxe a coroa para o primeiro clique.
2. Ajuste o dia girando a coroa.
3. Empurre a coroa de volta para sua
posição normal.

30

Primeiro clique
(Definição do dia)

[Módulos 709, 1333, 1347, 3716]

Primeiro clique
(Definição do dia,
dia da semana)

Para definir a hora
1. Quando o ponteiro dos segundos
estiver na posição das 12 horas,
puxe a coroa para o segundo
clique para pará-lo.
2. Ajuste os ponteiros girando a
coroa. Mova o ponteiro dos
minutos quatro ou cinco minutos
além da definição desejada e, em
seguida, retorne-o para a definição.
3. Empurre a coroa de volta em um
sinal de hora certa para continuar a
indicação das horas.

Coroa
(Posição normal)

SUN 30

Segundo clique
(Definição da
hora)

Para definir o dia e o dia da
semana

[Dia da semana]

10

40

20

■ Para relógios com aro de marcação de tempo
decorrido
Gire o aro de marcação de tempo decorrido
para alinhar a marcae
com o ponteiro dos
minutos.
Depois de uma certa quantidade de tempo
decorrido, leia a graduação no aro de
marcação de tempo decorrido para a qual o
ponteiro dos minutos aponta.
O tempo decorrido é indicado.

Espanhol
DOM
LUN
MAR
MIER
JUEV
VIER
SAB

50

Inglês
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT

30

• Evite definir o dia e o dia da semana
entre 8:00 PM e 4:00 AM. O dia e o
dia da semana podem não mudar no
dia seguinte se você fizer isso.
1. Puxe a coroa para o primeiro clique.
2. Ajuste o dia girando a coroa no
sentido anti-horário.
3. Ajuste o dia da semana girando a
coroa no sentido horário. Certifiquese de que o idioma correto (Inglês
ou Espanhol) esteja selecionado.
4. Empurre a coroa de volta para sua
posição normal.

Aro de marcação
de tempo decorrido

1

