
PORTUGUÊS

3 Ponteiros / 3 Ponteiros com ajuste de Data

Ajuste da Data
1. Puxe a coroa para a posição 2.
2. Rode a coroa no sentido horário ou sentido dos ponteiros do relógio e acerte a data do dia anterior. A direcção que 

move a data varia nos diferentes modelos de relógios.

Ajuste do Tempo
1. Puxe a coroa para a posição 3.
2. Rode a coroa no sentido horário para avançar na hora e continue até que o dia mude para o presente dia.
3. Seleccione a hora correcta.
4. Coloque novamente a coroa na posição 1.
 NOTA: Se o relógio não tiver função de data, puxe a coroa para fora para a posição 2 para acertar a hora.
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Automático

1. Para dar corda, caso o relógio esteja completamente parado, gire a coroa aproximadamente 40 vezes no 
sentido horário (ou até sentir resistência) na posição 1. Com a corda completa, o relógio possui uma bateria de 
aproximadamente 40 horas.

Ajuste da Data
1. Puxe a coroa para a posição 2.
2. Rode a coroa no sentido horário ou sentido dos ponteiros do relógio e acerte a data do dia anterior. A direcção que 

move a data varia nos diferentes modelos de relógios.

Ajuste do Tempo
1. Puxe a coroa para a posição 3.
2. Gire no sentido horário ou anti-horário para ajustar o tempo e continuar até o dia mudar para o dia atual.
3. Seleccione a hora correcta.
4. Coloque novamente a coroa na posição 1.
 NOTA: Se o relógio não tiver função de data, puxe a coroa para fora para a posição 2 para acertar a hora.

NOTA: Um relógio com um mecanismo de corda automática tem a capacidade de se alimentar sozinho através dos 
movimentos do pulso do utilizador, não necessita de pilha. Por conseguinte, a não utilização do relógio durante vários 
dias consecutivos pode gastar a reserva de energia do mesmo. É importante que o seu relógio seja ajustado de forma 
a adequar-se às dimensões do seu pulso. Se estiver largo pode resultar na incapacidade do relógio em se alimentar 
sozinho.
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Resistência à Água

Para relógios tradicionais e relógios inteligentes híbridos, veja a classificação de impermeabilidade na parte posterior da caixa . 
Para relógios inteligentes com display, acesse fossilgroup .com/water para obter informações sobre a impermeabilidade .

A classificação de resistência à água fornece orientações quanto ao uso apropriado relativamente à exposição à água de forma a 
evitar danos aos componentes internos do relógio . Por favor, veja a tabela para orientações de uso recomendadas .

De modo a garantir que a água não entre no relógio e o danifique, por favor, siga as instruções indicadas abaixo:
• Não ajuste a coroa enquanto o relógio estiver em contacto com água .
• Certifique-se de que a coroa está na posição fechada antes de entrar em contacto com a água . Para relógios com coroas 

aparafusadas, certifique-se de que esta está completamente apertada antes de entrar em contacto com a água .
• Para relógios com a funcionalidade pusher, não ative a função debaixo de água .
• Não se recomenda a exposição a atmosferas extremas (por exemplo, água quente, saunas e banhos turcos) .
• Evite a exposição à água fortemente movimentada (por exemplo, água corrente de uma torneira, ondas marítimas ou 

quedas de água) .
• Evite a exposição prolongada à água salgada . Após o contacto com a água salgada, lave o relógio com água da torneira se o 

mesmo tiver a classificação 5ATM ou superior e seque-o com um pano suave .

RECOMENDAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO EM CONTACTO COM A ÁGUA

INDICAÇÕES

RESISTENTE A 
SALPICOS SUBMERSÍVEL MERGULHO RASO MERGULHO

(Lavando as mãos) (Natação) (Snorkeling) (Não em Águas 
Profundas)

(NENHUMA)

3 ATM • 3 BAR • 30 Metros

5 ATM • 5 BAR • 50 Metros

10 ATM • 10 BAR • 100 Metros

20 ATM • 20 BAR • 200 Metros




