RELÓGIO MASCULINO ELEGANTE JEAN SILVER - RAPID

MANUAL DO UTILIZADOR

Prezado cliente,
Obrigado por adquirir o nosso produto — o elegante relógio masculino Jean Silver Rapid.
O relógio masculino premium Jean Silver é feito de aço inoxidável, resistente ao impacto e com
indicadores que brilham no escuro. Tem um visual ousado e acabamentos de qualidade para
homens com estilo. Temos certeza de que ficará muito satisfeito com nosso produto. Desfrute do
seu novo relógio!

CARACTERÍSTICAS:
• Cor do relógio: prata metalizada
• Material do relógio: aço inoxidável
• Material da correia: metal
• Mecanismo: automático, corda automática
• Diâmetro do relógio: 4,6 cm
• Espessura do relógio: 1 cm;
• Espessura da correia: 2,2 cm
• Comprimento da correia: 22 cm
• Tipo de correia: tamanho ajustável
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LIMPE O SEU RELÓGIO COM A MAIOR FREQUÊNCIA POSSÍVEL
Pegue num pano macio ou pano de polimento de microfibra e limpe a correia e a caixa para
remover qualquer sujeira ou poeira. Nunca utilize água e sabão. As moléculas no sabão podem
aninhar-se em espaços realmente pequenos e não ajudar o seu relógio de todo.
EVITAR ÍMANES
Colocar o relógio perto de um imane pode afetar negativamente o funcionamento do seu relógio.
O RELÓGIO NÃO É À PROVA DE ÁGUA
O relógio não é à prova de água, consegue lidar com pequenos salpicos de água, mas é melhor
evitá-los
NÃO DÊ CORDA AO SEU RELÓGIO NO SEU PULSO
Quando acede à coroa enquanto o relógio está no seu pulso, a maioria das pessoas inclina o lado da
coroa do relógio para cima. Isso cria pressão sobre a haste, e pode dobrá-la ou parti-la. Dar corda a
um relógio enquanto colocado no seu braço coloca tensão sobre a mecânica no relógio por causa do
ângulo no seu braço e da haste.
MANTENHA O SEU RELÓGIO NA CAIXA PARA ARMAZENAMENTO
Quando não estiver a utilizar o seu relógio, é melhor mantê-lo na caixa original. Ao colocar o relógio
de lado ou com o mostrador para baixo, há sempre a possibilidade de o relógio ser arranhado. A
caixa de relógio é feita para manter o relógio seguro e oferece proteção para o relógio.
EVITAR A EXPOSIÇÃO PROLONGADA À LUZ SOLAR
A luz solar pode diminuir a cor do seu relógio. É melhor evitar que o seu relógio seja colocado sob a
luz solar direta.
EVITAR CONTACTO COM PRODUTOS QUÍMICOS
Produtos de limpeza, óleos, colónia e perfume não são bons para o seu relógio. Ao pulverizar
perfume ou colónia, deixe secar completamente antes de colocar o relógio no seu pulso. O seu
relógio deve ser a última coisa que coloca quando se arranja (antes do seu casaco). Ao limpar o seu
relógio, não utilize produtos de limpeza potentes. Mais simples é melhor.
NUNCA ABRA O SEU RELÓGIO SOZINHO
Deixe isso para um relojoeiro. Abrir o relógio pode expô-lo a pó, sujidade e outras partículas que
podem penetrar no movimento, por isso é melhor deixar isso para um profissional.
LEIA O MANUAL DO SEU RELÓGIO

COMO ACERTAR O SEU RELÓGIO
Relógio mecânico, alimentado por corda automática (sem necessidade de bateria).
Um relógio automático dá corda a si mesmo quando está a ser usado. No entanto, vai ter de
o iniciar novamente sozinho se não o usa há algum tempo. O movimento automático perderá corda se não for
usado regularmente.
1. Remova o relógio do pulso.
Não use o seu relógio enquanto o acerta. Se deixar o relógio posto, corre o risco de dar corda ao relógio num
ângulo estranho e, por sua vez, danificar os componentes internos e potencialmente desapertar a coroa. Tire o
relógio do pulso para o acertar corretamente. É importante que tenha cuidado ao manusear a haste do
relógio. A haste está ligada a vários mecanismos importantes dentro do seu relógio que não quer partir.
2. (Re)inicie o seu relógio agitando-o.
O movimento automático é semelhante a um relógio de movimento manual, exceto o facto de ser alimentado
por um rotor que mantém a energia dos relógios. Para iniciar o relógio ou se já não usa o seu relógio mecânico
há muito tempo, terá de o balançar levemente por alguns segundos.

3. Defina a hora.
Puxe a coroa para fora e rode-a suavemente da direita para a esquerda (role o botão para baixo) até definir a
hora correta. Se ultrapassar a hora desejada, não rode a coroa da esquerda para a direita (rolando para cima)
para voltar. Rodar a coroa da esquerda para a direita irá forçar e danificar o movimento do relógio. Em vez
disso, terá de continuar a dar corda da direita para a esquerda até voltar novamente à hora correta.
7. Volte a empurrar a coroa.
Pressione a coroa de novo na posição “zero” perto da base do relógio. De seguida, aperte a coroa para baixo
para garantir que ela é pressurizada e fica estanque.
Aviso: O relógio funciona por movimento, o que significa que deve usá-lo regularmente para que ele não
pare. Se não o usar por mais de 24 horas, o relógio irá parar e começar a trabalhar novamente assim que o
agitar.
Lembrete:
1. Descole todas as películas antes de o usar.
2. Mantenha o relógio afastado do imane para evitar que o relógio pare de funcionar.
3. Dê corda ao relógio antes de cada utilização.
É mau deixar um relógio mecânico parar?
Não é mau deixar o seu relógio automático parar. Os relógios automáticos são perfeitamente seguros quando
parados — ou seja, o movimento não funciona mais pois a mola principal está totalmente desenrolada. Basta
dar-lhe corda da próxima vez que quiser usá-lo e fica pronto.

