


Para acertar o calendário (dia do mês), proceda da
seguinte forma:
1- Puxe cuidadosamente a coroa B, do primeiro estágio 
(fechado) para o segundo estágio (meio curso).
2- Nesta posição ao girar a coroa B, lentamente, no
mesmo sentido do movimento dos ponteiros do relógio,
os dias do mês irão passar na janela do calendário do
relógio até a data que desejar.
3- Aperte a coroa B, voltando-a ao primeiro estágio
(fechado).

Para modelos com alarme:
1- Puxe A e posicione no horário indicado para despertar
e deixe levantado.
2- Pressione A para desligar o alarme.

Para acertar as horas:
1- Puxe cuidadosamente a coroa B até o terceiro estágio.
2- Nesta posição, gire a coroa para frente, sendo que os
ponteiros deverão girar no mesmo sentido até o horário
desejado.
3- Pressione a coroa novamente para o primeiro estágio
(fechado).

Obs.: Nos relógios sem calendário, o acerto das horas é
executado no segundo estágio.

CALENDÁRIO SIMPLES COM INDICAÇÃO
DO DIA DO MÊS



Este relógio possui à sua direita 1 botão superior, uma 
coroa central de dois estágios (fechado e curso total) e
uma coroa inferior também de dois estágios.
No seu mostrador, mostradores menores com ponteiros
indicam o mês do ano, o dia do mês, e o dia da semana.

Para acertar o mês do ano:
1- Pressione o botão A até o mês desejado. Cada toque 
mostra um mês.
Para acertar o dia do mês:
1- Puxe a coroa C e gire-a no mesmo sentido dos ponteiros
do relógio até o dia do mês correto.
2- Pressione a coroa C, voltando-a ao seu lugar (fechado).

Para acertar o dia da semana e as horas:
1- Puxe a coroa B e gire-a no sentido do movimento dos
ponteiros do relógio até acertar o dia da semana e, logo
após, acerte a hora. Jamais gire a coroa B no sentido
inverso ao indicado.

MULTI-FUNÇÕES



1- Cronógrafo:
Pressione D até encontrar a posição CHR.
Automaticamente os ponteiros vão zerar. Pressione C 
para partida e para parar.
Use B para zerar. Para acumular dê partida em C. Use B 
para parar pressionando o mesmo só uma vez. Após 10 
segundos os ponteiros vão partir já acumulados. 
Passando 1 minuto o ponteiro de décimos vai parar, 
continuando só o ponteiro de segundos, pois o ponteiro
de  décimos vai acumular de minuto em minuto. Para
voltar para o horário correto pressione D. 

2- Acerto da Hora (ponteiros):
Puxe o botão D na posição 1.
Aperte C para acertar o ponteiro de segundos e aperte o
botão A para acerto da hora. Caso passe da hora correta
pressione o botão B para retroceder até o horário correto. 
Volte D na posição 1 para fixar o horário correto.

3- Acerto do Cronógrafo: Pressione D até encontrar a
posição CHR no mostrador. 
Puxe o botão D na posição 2. Pressione o botão C para 
acertar o ponteiro de segundos. Gire até encontrar a 
posição 60 na catraca do relógio. Pressione o botão A 
para  acerto do ponteiro que marca os décimos até
centralizar  na posição “O” no mostrador. Pressione D
para fixar o horário.

CRONOGRAPH



Este relógio possui à sua direita 1 botão superior, uma 
coroa central de 3 estágios e 1 botão inferior. No seu
mostrador, mostradores menores com ponteiros que 
indicam décimos, mostrador superior direito minutos 
acumulados, mostrador superior esquerdo segundos, 
mostrador inferior na posição 6 horas e uma janela que 
indica o dia do mês.

1- Acerto da hora (ponteiros):
Puxe a coroa M na posição 2.
Acerte os ponteiros no sentido horário. Volte a coroa na 
posição 0 (fechado).

2- Acerto do calendário:
Puxe a coroa M na posição 1.
Gire a coroa no sentido horário, o ponteiro de hora vai 
girar a cada 24 horas. O dia vai mudar. Repita a operação 
até encontrar o dia desejado. Pressione a coroa M na 
posição 0 (fechado)

3- Acerto do cronógrafo:
Pressione A para dar partida, e A para parada. Use B para
zerar. Ao ser acionado o cronógrafo os minutos serão
acumulados no mostrador do lado esquerdo do relógio.

CRONOGRAPH



Digital
1- Pressione o botão A para 
selecionar hora, data, cronógrafo 
ou alarme.
2- Correção da Hora:
Pressione B até que os dígitos dos segundos pisquem.
O acerto deverá ser feito apertando D.
Após esta operação, pressione B para correção dos 
minutos, que também deverá ser feita em D e pressione 
novamente B.
Pressione B para correção da hora. Em seguida, acerte a 
hora em D. Repita esta operação, pressione B para fixar 
o horário correto.
3- Programação do Alarme:
Pressione A até aparecer no visor AL.
Pressione B até que os dígitos do visor pisquem.
A correção será no D. Pressione novamente B para fixação 
do alarme.
4- Acerto do Calendário:
Pressione o botão A até aparecer a data. Em seguida 
pressione B até piscar o dia do mês. O acerto deverá ser 
feito em D.
Pressione novamente B até piscar o mês e faça o acerto 
no D.
Pressione B até piscar o dia da semana e corrija no D. 
Pressione novamente B para fixar as datas.
5- Cronógrafo (digital):
Pressione A até aparecer cronógrafo no visor. Para Partida 
ou Parada use o D.
Para retornar para hora ou data, pressione A.
6- Acerto da hora (ponteiros):
Puxe o botão C, acerte os ponteiros no sentido horário.
Aperte a coroa B voltando-a ao primeiro estágio (fechado).

ANA-DIGI



Sem Indicação

Water Resist(ant)

Indicação

Condição de
uso

Water 30M Resist
(Water Resistant 3ATM)

ou 3 BAR

Water 50M Resist
(Water Resistant 5ATM)

ou 5 BAR

Water 100M Resist
(Water Resistant 10ATM)

ou 10 BAR

CUIDADOS PARA PRESERVAÇÃO DO SEU RELÓGIOCUIDADOS PARA PRESERVAÇÃO DO SEU RELÓGIO

Resistência à prova d´agua 

Verifique a indicação contida no produto (face ou verso),e
busque no quadro a graduação da resistência a prova
d´agua do seu relógio e condições permitidas de uso.

Observações:

- Antes da exposição a água, verifique se não a danos na
coroa, botões, vidro e gaxetas.

- Não opere os botões e coroa dentro da água ou quando o
relógio estiver molhado.

- Se for exposto a água salgada enxague-o com água cor-
rente e seque-o.

- As pulseiras de couro não são  a prova d´agua, exceto se
indicada no produto.

Cuidados:

- Não utilize seu relógio em águas térmicas, como banhos
quentes, saunas, etc. 

- Não utilizar produtos químicos para limpeza, tais como 
ceras, abrasivos, desengraxantes, pois esses produtos po-
derão alterar o tratamento galvânico (folheação) do relógio.
Utilizar somente um pano macio e seco.

- Submeta o seu relógio a manutenção preventiva e testes
de impermeabilidade.

- Choques violentos e temperaturas extremas podem alterar
o desempenho do seu relógio.

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Contato acidental
com água

(respingos e chuva)

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Natação

Não

Não

Não

Não

Sim

Mergulho
livre

Não

Não

Não

Não

Não

Mergulho
com 

equipamento




