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• Este relógio é alimentado por luz. Exponha o mostrador à luz e certifique-se de que seu relógio tem carga totalmente.
• Para obter instruções detalhadas sobre a configuração, utilização, tempo de carga e especificações, consulte o manual de instruções completo: 

B620 Clique aqui 

• Ilustrações para referência apenas. A 
aparência real do seu relógio pode diferir 
das ilustrações acima.

Instruções breves B620 PORTUGUÊS

Identificação dos componentes

0 1 2

Posições da coroa

Ajuste da hora 
1 Puxe a coroa para a posição  quando o ponteiro dos 

segundos apontar para 0 segundo.
Todos os ponteiros param.
• Quando usar o cronógrafo, o cronógrafo é reposicionado e o 

ponteiro de 1/5 de segundo do cronógrafo retorna a 0 segundo.

2 Gire a coroa para ajustar a hora.
• O ponteiro de 24 horas também se move. Preste especial atenção 

ao ponteiro para garantir que a hora AM ou PM seja definida 
corretamente.

• Quando o relógio mostrar ao redor de 12:00 AM, o indicador 
do dia começará a mudar. O indicador do dia não muda com a 
rotação da coroa no sentido anti-horário.

3 Empurre a coroa para a posição  de acordo com 
uma fonte de hora certa confiável para concluir o 
procedimento.

Ajuste do calendário
Ajuste o indicador do dia nos primeiros dias de março, maio, julho, 
outubro e dezembro.
• Quando a hora do relógio estiver entre 9:00 PM e 1:00 AM, não 

realize o ajuste. Caso contrário, o indicador do dia poderá mudar 
incorretamente.

1 Puxe a coroa para a posição .
2 Gire a coroa no sentido anti-horário para ajustar o dia.
3 Empurre a coroa para a posição  para concluir o 

procedimento.

Uso do cronógrafo
1 Empurre a coroa para a posição .

Início/parada:  pressione e solte o botão superior direito .
• Pressione e solte o botão inferior direito  para retornar o 

ponteiro dos minutos do cronógrafo para a posição de 00 minuto 
antes de iniciar a medição, se ele não estiver em tal posição.
Reposição:  pressione e solte o botão inferior direito  enquanto o 

cronógrafo estiver parado.
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Botão :
(Início/Parada)

Botão :
Reposição

Ponteiro de 1/5 de 
segundo do cronógrafo

Ponteiro dos minutos do 
cronógrafo

O cronógrafo de 60 minutos pode indicar um máximo de 59’ 59,8”.
• Depois de uma hora de funcionamento contínuo do cronógrafo, o 

cronógrafo para automaticamente.
• A hora atual é mostrada durante o funcionamento do cronógrafo.
• Enquanto o ponteiro dos segundos estiver se movendo uma vez cada 

dois segundos (função de advertência de carga insuficiente), não é 
possível usar o cronógrafo.

Correção da posição de referência do ponteiro de 1/5 
de segundo do cronógrafo

Realize o seguinte procedimento quando o ponteiro de 1/5 de 
segundo do cronógrafo não retornar a 0 segundo após a reposição do 
cronógrafo.

1 Puxe a coroa para a posição .
• O relógio para. Todos os ponteiros param.

2 Pressione o botão  durante dois segundos.
• Você pode ajustar o ponteiro de 1/5 de segundo do cronógrafo.

3 Ajuste o ponteiro de 1/5 de segundo do cronógrafo para 
0 segundo pressionando o botão  repetidamente.
Cada vez que você pressionar o botão, o ponteiro de 1/5 de segundo 
do cronógrafo se moverá 1 passo.
• Mantenha o botão pressionado para mover o ponteiro 

continuamente.
• O ponteiro dos minutos do cronógrafo se move à medida que o 

ponteiro de 1/5 de segundo do cronógrafo se move.

4 Gire a coroa para ajustar a hora.
5 Empurre a coroa para a posição .
6 Pressione o botão .

• Ao pressionar o botão, o ponteiro dos minutos do cronógrafo é 
reposicionado.
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Botão 

Botão 

Coroa

Ponteiro de 24 horas

Ponteiro dos minutos

Indicador do dia
Ponteiro dos segundos

Ponteiro de 1/5 de 
segundo do cronógrafo

Ponteiro dos minutos 
do cronógrafo

Ponteiro das horas

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/b620/p.pdf

