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ACERTO DA HORA
Modelos de relógios com botão de ajuste para acerto
O acerto destes relógios requer a utilização do instrumento específico que se encontra no fundo
do estojo. Utiliza-se facilmente, exercendo pressão no botão de ajuste situado na traseira da
caixa do relógio. (ver desenho) ou às 3 horas no Premières Perles.
1/ ACERTO DA HORA
O acerto da hora efectua-se exercendo uma pressão curta de 2 a 4 segundos no botão de ajuste.
Os dois ponteiros avançam ao mesmo tempo: o das horas faz uma rotação de uma hora e o dos
minutos uma rotação de 60 minutos.
No caso de mudança de fusos horários, isto facilita o acerto do relógio.
Premindo demoradamente no botão de ajuste (pressão contínua de mais de 4 segundos), os
2 ponteiros avançam de forma contínua mais rapidamente.
2/ ACERTO DOS MINUTOS
Depois de alterar a hora, acertar os minutos efectuando pressões curtas (menos de 2 segundos).
Cada pressão faz avançar o ponteiro um minuto.
NOTAS:
As pressões exercidas no botão de ajuste fazem
os ponteiros das horas e dos minutos avançar.
Não é possível fazê-los recuar.

Modelos de relógio com coroa
ACERTO DA HORA
A coroa encontra-se normalmente colocada na posição 1.
Puxar a coroa uma posição (posição 2), rodá-la para deslocar os ponteiros até á hora desejada.
No final, não esquecer de empurrar completamente a coroa para a colocar na posição inicial.

A - Ponteiro das horas
B - Ponteiro dos minutos
C - Coroa
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Fecho de segurança
PARA ABRIR
•Levantar a tampa (1)
•Levantar a tira de segurança (2)
•Libertar o gancho (3)
PARA FECHAR
•Certifique-se de que a tira de segurança está levantada
•Coloque o gancho (4)
•Feche a tampa (5)

REGULAÇÃO DO TAMANHO DO RELÓGIO PREMIÈRE

2 

3 

4

5

elos fixos

elos amovíveis
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A regulação do tamanho deve ser unicamente feita com os elos amovíveis situados de cada lado
do fecho.
Retirar elos:
1. Posicionar o relógio de modo a ver o fundo da caixa.
2. Colocar as aberturas de cada elo frente a frente.
3. Puxar delicadamente para separar os elos.
Retirar o número de elos necessários repetindo as etapas 2 e 3.
Finalizar a regulação do tamanho:
4. Reposicionar o relógio de modo a ver o fundo da caixa (1).
Colocar os elos restantes fixados no fecho no mesmo sentido dos da bracelete (aberturas visíveis).
5. Inserir os elos restantes para finalizar a regulação do tamanho.

Na medida do possível, equilibrar a regulação do tamanho da bracelete retirando o mesmo
número de elos em cada extremidade da bracelete.
Em caso de número impar, é preferível retirar 1 elo suplementar às 6h e não às 12h.
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COLOCAÇÃO NO PULSO DO PREMIÈRE PERLES
Dado o seu design específico, é aconselhável efetuar na loja o ajuste da pulseira ao pulso
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1. Posicionar a caixa sobre o pulso
2. Enrolar a pulseira de pérolas duas vezes à volta do pulso
3. Abrir o fecho
4. Deslizar duas pérolas de cada fileira dupla de pérolas no fecho. A escolha das pérolas será
determinada pelo tamanho do seu pulso e efeito desejado
5. Fechar o fecho sem esquecer de colocar o 8 de segurança
6. Prender o mosquetão entre duas pérolas na parte mais curta, à distância desejada.
Atenção: depois de retirar o seu relógio, é fortemente aconselhável deixar o mosquetão ligado à
pulseira, para facilitar a colocação no pulso e não correr o risco de perder o fecho.
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