
Identificação de componente

• A aparência real pode diferir das ilustrações.
• A coroa tem duas posições ao puxá-la.

Instruções breves do H29*

• Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
• Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do H29*

Português

Verificação da reserva de energia
Indica a reserva de energia na pilha recarregável.

1. Empurre a coroa para a posição 0.
2. Pressione e solte o botão inferior direito A.

O ponteiro dos segundos se move da seguinte forma, correspondendo ao 
status da reserva de energia atual do relógio.

Movimento do ponteiro dos segundos Status da reserva de energia

O ponteiro dos segundos aponta para “OK” ou 
“NO” de imediato. A reserva de energia é suficiente.

O ponteiro dos segundos se move uma vez no 
sentido anti-horário, apontando para "OK" ou 
"NO".

É necessário carregar.

• “OK” e “NO” indicam o resultado da recepção do sinal. Essas indicações 
não estão relacionadas com o status da reserva de energia.

3. Pressione e solte o botão inferior direito A para concluir o 
procedimento.

• Retorna à indicação de hora atual automaticamente em cerca de 10 
segundos, sem se pressionar o botão.

Verificando o resultado da recepção do sinal anterior
1. Empurre a coroa para a posição 0.
2. Pressione e solte o botão inferior direito A.

O ponteiro dos segundos indica o resultado da última recepção de sinal.

OK A recepção foi bem-sucedida.

NÃO Falha na recepção.

Pressione o botão novamente para os ponteiros voltarem à indicação 
normal. Retorna à indicação normal automaticamente em cerca de 10 
segundos, sem se pressionar o botão.

• Se você tiver operado a coroa depois da recepção do sinal anterior, o 
ponteiro dos segundos aponta para “NO”, independentemente do resultado 
da recepção.

Configuração da diferença horária
Este relógio pode indicar a hora em todo o mundo podendo ser escolhida entre 
24 fusos horários (deslocamentos do UTC – Tempo Universal Coordenado).

1. Puxe a coroa para a posição 1.
O ponteiro dos segundos indica a definição do fuso horário atual.

2. Gire a coroa para escolher um fuso horário.
• O ponteiro dos segundos indica a definição do fuso horário atual. Para 

fusos horários e posições do ponteiro dos segundos correspondente, 
consulte a tabela embaixo.

• A hora muda quando você seleciona uma hora diferente da atual.

3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o 
procedimento.
O relógio volta à indicação normal.

Fuso horário Posição do ponteiro dos segundos Estação de sinal

0 0
Alemanha

+1 3

+2 5

◆Alemanha+3 8

+4 10

+5 13

◆China+6 15

+7 17

+8 20 China

+9 22 Japão

+10 25

◆Japão+11 27

+12 30

-11 33

◆Estados Unidos-10 35

-9 38

-8 40

Estados Unidos-7 43

-6 45

-5 47

◆Estados Unidos-4 50

-3 52

-2 55
◆Alemanha

-1 57

• Os valores na coluna “Fuso horário” indicam a diferença de hora entre UTC e a hora padrão dos fusos 
horários.

• A informação dos fusos horários se refere à hora em que o relógio foi lançado.
• Os fusos horários onde é exibida a marca ◆, na coluna “Estação de sinal”, estão fora de alcance de 

recepção e não recebem seus sinais. Nesses casos, a mudança entre horário de verão e hora padrão 
deverá ser feita manualmente.

• Pode ficar difícil receber sinais em determinados ambientes, os quais dificultam a chegada de sinal.

Posição da coroa

0 1 2

Ponteiro das 
horas

RX: Indicação de recepção em progresso
OK/NO: Indicação do resultado da recepção

SMT ON/OFF:
Definição do horário de verão

Ponteiro dos 
segundos

Indicação com imagem (Sol e Lua)

Ponteiro dos 
minutos

Botão A

Coroa

https://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/h29/p.pdf


Instruções breves do H29*

Mudança entre horário de verão e hora padrão
1. Puxe a coroa para a posição 1.

O ponteiro dos segundos indica a definição do fuso horário atual.

2. Gire a coroa para escolher um fuso horário para mudar a 
definição do horário de verão.

• O ponteiro dos segundos indica a definição do fuso horário atual. Para 
fusos horários e posições do ponteiro dos segundos correspondente, 
consulte a tabela na página anterior.

3. Puxe a coroa para a posição 2.
O ponteiro dos segundos indica a definição do horário de verão atual.

4. Gire a coroa para alterar a definição do horário de verão.
Indicação Significado

SMT ON
O horário de verão é mostrado. A indicação do horário de verão e da 
hora padrão muda automaticamente, correspondendo ao conteúdo 
do sinal de horário de verão de agora em diante.

SMT OFF A hora normal é mostrada. A hora padrão é sempre indicada, 
independentemente do conteúdo do sinal do horário de verão.

• A indicação “SMT” está omitida em alguns modelos.

5. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o 
procedimento.

Recebendo o sinal manualmente (recepção sob demanda)
• A recepção demora, no máximo, cerca de 30 minutos a ser finalizada.
• Os sinais a receber são diferentes, dependendo do fuso horário que você definiu. 

Para obter detalhes, consulte a tabela na página anterior.

1. Empurre a coroa para a posição 0.
2. Pressione e segure o botão inferior direito A durante 2 

segundos ou mais.
O ponteiro dos segundos indica o resultado da última recepção de sinal. 
Depois disso, o ponteiro dos segundos aponta para “RX” e a recepção de 
sinal inicia.

3. Coloque o relógio em um lugar com boas condições para a 
recepção do sinal da hora.
Na medida do possível, não mova o relógio enquanto o ponteiro dos 
segundos apontar para "RX". O relógio volta à indicação normal depois de 
terminada a recepção.

Para cancelar a recepção do sinal

Se você pressionar e segurar o botão enquanto o ponteiro dos segundos 
aponta para “RX” durante 2 segundos ou mais, a recepção de sinal é 
cancelada e o relógio volta à indicação normal.

Ajustar a hora manualmente
1. Puxe a coroa para a posição 2.
2. Pressione e solte o botão inferior direito A.

O ponteiro dos segundos aponta para 0 segundos.

3. Gire a coroa para configurar o minuto.
• Você pode ajustar a hora em incrementos de um minuto. Sempre que você 

move o ponteiro dos minutos, o ponteiro dos segundos dá uma volta total
• Quando você gira a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/a 

indicação se move continuamente. Para interromper o movimento rápido, 
gire a coroa em uma das direções.

4. Pressione e solte o botão inferior direito A.
O ponteiro de hora move-se ligeiramente.

5. Gire a coroa para definir a hora.
• Quando a Lua da indicação com imagem (Sol e Lua) aparece mesmo em 

cima, significa que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja 
ajustada corretamente para AM ou PM.

• O ponteiro das horas e a indicação com imagem (Sol e Lua) se movem em 
sincronia.

• Quando você gira a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/a 
indicação se move continuamente. Para interromper o movimento rápido, 
gire a coroa em uma das direções.

6. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de 
hora certa confiável, para concluir o procedimento.
O relógio volta à indicação normal e o ponteiro dos segundos começa a se 
mover a partir de 0 segundos.

Verificação da posição de referência
Se a hora não for mostrada corretamente, mesmo após a recepção correta das 
informações de hora, verifique se a posição de referência está correta.
• A posição de referência é a posição de base de todos os ponteiros e indicações 

para indicar corretamente a hora nesse relógio.

1. Puxe a coroa para a posição 1.
2. Pressione e segure o botão inferior direito A durante 5 

segundos ou mais.
Os ponteiros e a indicação se movem para sua posição de referência atual.

• Solte o botão quando os ponteiros começarem a se mover.
• Passe para a próxima etapa quando os ponteiros e a indicação pararem.

3. Verificação da posição de referência
 � Posições de referência corretas

• Ponteiros das horas, dos minutos e 
dos segundos: 0 horas 00 minutos 0 
segundos

• Indicação com imagem (Sol e Lua): a 
Lua está mesmo em cima.

Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, avance para 
a etapa 3 de “Correção da posição de referência”.

4. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o 
procedimento.
O relógio volta à indicação normal.



Correção da posição de referência
1. Puxe a coroa para a posição 1.
2. Pressione e segure o botão inferior direito A durante 5 

segundos ou mais.
Os ponteiros e a indicação se movem para sua posição de referência atual.

• Solte o botão quando os ponteiros começarem a se mover.
• Passe para a próxima etapa quando os ponteiros e a indicação pararem.

3. Puxe a coroa para a posição 2.
O ponteiro das horas e a indicação com imagem (Sol e Lua) se movem 
ligeiramente.

4. Gire a coroa para ajustar o ponteiro das horas e a indicação 
com imagem (Sol e Lua) para a posição de referência correta.

• O ponteiro das horas e a indicação com imagem (Sol e Lua) se movem em 
sincronia.

5. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o 
procedimento.
O relógio volta à indicação normal.

Redefinição do relógio – Reinicialização total
Quando o relógio não funciona corretamente, você pode redefinir todas as 
configurações.

1. Puxe a coroa para a posição 2.
2. Pressione e segure o botão inferior direito A durante 7 

segundos ou mais.
Os ponteiros começam a se mover e é executada a reinicialização total.

• Pode levar até 6 minutos até os ponteiros pararem. Aguarde até o 
movimento parar totalmente.

Os valores da definição após a Reinicialização total

Horas 0:00:00AM

Hora mundial Fuso horário: 0

Configuração do horário de verão SMT OFF em todos os fusos horários

Após a reinicialização total
Depois da reinicialização total, ajuste a posição de referência. Execute a definição 
do fuso horário e receba os sinais manualmente (recepção sob demanda) para 
ajustar a hora depois disso.

Instruções breves do H29*


