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 CARACTERÍSTICAS
Ao contrário do relógio de quartzo convencional alimentado pela pilha tipo botão, 
o KINETIC é um relógio de quartzo analógico equipado com um Sistema Gera-
dor Automático, a tecnologia única desenvolvida pela SEIKO, que gera energia 
eléctrica para alimentar o relógio utilizando o movimento do braço ou do pulso, 
e armazena-a na KINETIC ELECTRICITY STORAGE UNIT (KINETIC E.S.U.). O 
relógio está equipado com um ponteiro de 24 horas e munido de uma função de 
ajustamento independente do ponteiro das horas (para ajustamento da diferença 
horária), proporcionando vários tipos de utilização do ponteiro de 24 horas.  Por 
exemplo, se você acertar o ponteiro de 24 horas de modo a mostrar a sua hora 
base, poderá acertar independentemente o ponteiro das horas para indicar a 
hora do lugar que está a visitar bem como verificar facilmente a sua hora base 
pelo ponteiro de 24 horas. Alternativamente, pode acertar o ponteiro de 24 ho-
ras para indicar a hora num fuso horário diferente. 

v KINETIC E.S.U. é a forma abreviada de KINETIC ELECTRICITY STORAGE UNIT, que é o 
nome da fonte de energia empregada nos movimentos KINETIC.

ATENÇÃO
l	 Quando	 você	 usa	 o	 relógio	 no	 braço,	 o	 movimento	 do	 seu	 braço	 	 	 gera	

energia	 eléctrica	 para	 alimentar	 o	 relógio.	 Contudo,	 mesmo	 que	 tenha	 o	
relógio	no	braço,	não	será	carregado	se	o	braço	não	estiver	em	movimento.

l	 É	recomendável	que	o	relógio	seja	usado	no	pulso	diariamente	pelo	menos	
10	horas.	 	

NOMES DAS PEÇAS

a) Posição normal 
b) Posição de primeiro clique : ajustamento do ponteiro das horas  
 independente, acerto do dia do mês
c) Posição de segundo clique : acerto da hora

Ponteiro das horas

Ponteiro dos 
segundos

Dia do mês 

COROA

a b c

Ponteiro de 24 horas

Ponteiro dos 
minutos

COROA
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COMO CARREGAR E PÔR A FUNCIONAR O RELÓGIO
Oscile o relógio de um lado para o outro.
* Balance ritmicamente a uma cadência de duas vezes por segundo.

Carregue suficientemente a KINETIC E.S.U.

3 Acerte a hora e o calendário e ponha o relógio no pulso. 

2

1

250 450 ~ 500

RESERVA DE
ENERGIA

NÚMERO DE
OSCILAÇÕES

1 DIA 2 DIAS

COMPLETA

APROX.
6 MESES

1. Quando o relógio parar completamente, ou se notar que o ponteiro dos segundos se está 
a mover a intervalos de dois segundos, oscile o relógio de lado a lado a um ritmo de duas 
vezes por segundo.

2. 250 oscilações reservarão até 1 dia de energia. O ponteiro dos segundos começará a 
mover-se a intervalos de um segundo.

* É recomendável continuar a oscilar o relógio até reservar 2 dias de energia. Como linha 
directriz de recarga,  200 a 250 oscilações suplementares,ou seja, cerca de 450 a 400 os-
cilações em total, reservarão 2 dias de alimentação.

3. Use o relógio no pulso.

NÚMERO	DE	OSCILAÇÕES	E	RESERVA	DE	ENERGIA

 As ilustrações anteriores fornecem apenas directrizes gerais da relação entre a reserva de energia 
e o número de oscilações/a distância que se caminha.  A quantidade real de reserva de energia 
difere de pessoa para pessoa.

RESERVA	DE	ENERGIA	ACUMULADA	ENQUANTO	CAMINHA
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INDICADOR DE RESERVA DE ENERGIA
l	 Premir o botão na posição das 2 horas.

 5 segundos 10 segundos 20 segundos 30 segundos

M
O

V
IM

E
N

TO
 R
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P

ID
O

 
D

O
 P

O
N

TE
IR

O
 D

O
S

 
S

E
G

U
N

D
O

S

RESERVA DE 
ENERGIA

Entre
7 dias e 1 mês 1 mês aprox. Entre 4 e 6

meses aprox.
Entre 1 e 7 dias

  O ponteiro dos segundos retomará o movimento normal depois de terem decorrido os 5, 10, 20 
ou 30 segundos indicados.

* Para leitura fácil do ponteiro dos segundos, recomendamos-lhe premir o botão quando o 
ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas.

COROA DO TIPO ROSCA
l Alguns modelos possuem uma coroa do tipo rosca, que pode ser travada pela 

rosca quando não necessitar de estar em funcionamento.
l O travamento da coroa evitará erros de operação.
l Desaparafuse a coroa antes de qualquer operação. Quando a operação termi-

nar, atarraxe a coroa para travá-la.
■	 COMO	OPERAR	A	COROA	DO	TIPO	ROSCA
Se o seu relógio possui uma coroa do tipo rosca, desatarraxe-a antes de qualquer 
operação da coroa.
v Mantenha a coroa sempre travada a não ser que seja necessário para operar a coroa.

[Para	desatarraxar	a	coroa]
Rode a coroa para a esquerda (para 
baixo) para desatarraxá-la. A coroa fica 
destravada e pode ser operada.

A coroa pode ser puxada 
para fora.

[Para	atarraxar	a	coroa	para	dentro]
Depois de acabar a operação da coroa, 
atarraxe a coroa completamente para den-
tro até parar rodando-a para a direita (para 
cima) enquanto a pressiona suavemente 
para a posição original.

Rode a coroa enquanto a 
pressiona para dentro.
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COMO ACERTAR A HORA E O DIA DO MÊS, 
COMO USAR A FUNÇÃO DE AJUSTAMENTO 
DA DIFERENÇA HORÁRIA
l	 Como	acertar	a	hora

•  Ao acertar a hora, certifique-se de que o relógio está a trabalhar: o ponteiro dos 
segundos move-se a intervalos de 1 segundo.

•  No caso de que um relógio pare completamente devido à falta de energia eléc-
trica armazenada, recarregue o relógio até o ponteiro dos segundos retomar o 
movimento normal de intervalos de um segundo, e depois reacerte a hora e o 
calendário. (Veja "SE O PONTEIRO DOS SEGUNDOS COMEÇAR A MOVER-SE A 
INTERVALOS DE DOIS SEGUNDOS”, na página 178).

•  O ponteiro de 24 horas pode ser usado de dois modos.  Visto o procedimento 
do acerto horário diferir de acordo com o uso, queira escolher o método antes 
de acertar a hora.

<Método 1> Usando simplesmente o ponteiro de 24   
 horas para mostrar o tempo em 24 horas  
 como um indicador de AM/PM.

  •  Este é o uso padrão para o ponteiro de
   24 horas.

<Método 2> Usando o ponteiro de 24 horas para indicar a  
 hora num fuso horário diferente.

•  Por exemplo, acertando o ponteiro de 24 
horas em GMT enquanto acerta os ponteiros 
das horas e minutos para indicar a hora na 
sua área, você poderá verificar facilmente, 
em qualquer momento, o GMT com o 
ponteiro de 24 horas.

Como	acertar	o	ponteiro	de	24	horas	como	um	indicador	de	24	horas	regular	
<Quando	é	seleccionado	o	uso	do	método	1>

Posição de segundo clique

1.  Puxe a coroa para o segundo clique.
* Puxe a coroa para fora quando o ponteiro dos 

segundos estiver na posição das 12 horas e o 
ponteiro dos segundos pára imediatamente.

* Ao acertar a hora, certifique-se de que o relógio 
está a trabalhar: o ponteiro dos segundos move-
se a intervalos de 1 segundo.
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2.  Gire a coroa para acertar os ponteiros de 24 horas e 
dos minutos na hora actual.

4. Puxe a coroa para o primeiro clique.

3. Empurre a coroa para dentro simultaneamente com 
o sinal horário. 
* Está agora completado o acerto dos ponteiros de 24 

horas, dos minutos e dos segundos pela hora actual.

<Exemplo>
Para acertar em 10:00 A.M., ajuste 
o ponteiro de 24 horas para indicar 
“10” na escala de 24 horas (posição 
das 5 horas), e o ponteiro dos minu-
tos na posição do minuto “0”.
Para acertar em 6:00 P.M., ajuste o 
ponteiro de 24 horas para indicar 
“18” na escala de 24 horas (posição 
das 9 horas), e o ponteiro dos minu-
tos na posição do minuto “0”.

* Nesta fase só devem ser acertados os ponteiros de 
24 horas e dos minutos. O ponteiro das horas deve 
ser acertado mais tarde, por isso não é necessário 
ajustar ainda o ponteiro das horas, mesmo que esteja 
indicando a hora errada. 

* O dia do mês pode ser alterado dependendo da 
posição do ponteiro das horas, mas não deve causar 
qualquer preocupação pois pode também ser ajustado 
mais tarde.

*  Acerte o ponteiro dos minutos com avanço  e depois 
atrase-o lentamente para o minuto desejado.

1. Puxe a coroa para o segundo clique.
* Puxe a coroa para fora quando o ponteiro dos segun-

dos estiver na posição das 12 horas e o ponteiro dos 
segundos pára imediatamente.

* Ao acertar a hora, certifique-se de que o relógio está a 
trabalhar: o ponteiro dos segundos move-se a interva-
los de 1 segundo.

5. Gire a coroa para acertar o ponteiro das horas na 
hora actual. 
* Além disso, ajuste o dia do mês neste ponto, se necessário.
* O momento em que muda o dia do mês é a meia-

noite. Ao acertar o ponteiro das horas, certifique-se de 
que o período AM/PM está fixado correctamente.

* Gire a coroa lentamente, verificando se o ponteiro das 
horas se move em incrementos de 1 hora.

* Ao ajustar o ponteiro das horas, pode ser que os ou-
tros ponteiros se movam ligeiramente. Isto, contudo, 
não é sinal de avaria.

6. Empurre a coroa para dentro depois de concluído o 
acerto horário.

Para	acertar	o	ponteiro	de	24	horas	como	indicador	de	hora	dupla	para	uma	“ área	
de	fuso	horário	diferente”	<Quando	é	seleccionado	o	uso	do	método	2>

Posição de segundo clique
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2.  Gire a coroa para acertar os ponteiros de 24 horas e 
dos minutos na hora na "área de fuso horário difer-
ente" que deseja acertar. 

* Nesta fase só devem ser acertados os ponteiros de 
24 horas e dos minutos. O ponteiro das horas deve 
ser acertado mais tarde, por isso não é necessário 
ajustar ainda o ponteiro das horas, mesmo que esteja 
indicando a hora errada. 

* O dia do mês pode ser alterado dependendo da 
posição do ponteiro das horas, mas não deve causar 
qualquer preocupação pois pode também ser ajustado 
mais tarde.

*  Acerte o ponteiro dos minutos com avanço  e depois 
atrase-o lentamente para o minuto desejado.

4. Puxe a coroa para o primeiro clique.

<Exemplo>
Para acertar o ponteiro de 24 
horas na hora em Nova Iorque 
enquanto acerta os ponteiros das 
horas/minutos para indicarem a 
hora em Londres.
Quando a hora em Londres é 10:00 
A.M., é 5:00 A.M. em Nova Iorque.
Acerte o ponteiro de 24 horas para 
indicar “5” na escala de 24 horas (na 
posição 2.5), enquanto o ponteiro 
dos minutos está a apontar para a 
posição do minuto “0”.
*  A função de ajustamento da 

diferença horária serve apenas 
para uma hora numa “área de 
fuso horário diferente” onde a 
diferença horária em relação à 
hora de Londres é representada 
em incrementos de 1 hora. 

3. Empurre a coroa para dentro simultaneamente com 
o sinal horário. 
* O acerto dos ponteiros de 24 horas, dos minutos e 

dos segundos na hora da “ área de fuso horário difer-
ente” está agora concluído.

6. Empurre a coroa para dentro depois de concluído o 
acerto horário.

* Além disso, ajuste o dia do mês neste ponto, se 
necessário.

* O momento em que muda o dia do mês é a meia-
noite. Ao acertar o ponteiro das horas, certifique-se de 
que o período AM/PM está fixado correctamente.

* Gire a coroa lentamente, verificando se o ponteiro das 
horas se move em incrementos de 1 hora.

* Ao ajustar o ponteiro das horas, pode ser que os ou-
tros ponteiros se movam ligeiramente. Isto, contudo, 
não é sinal de avaria.

5.  Gire a coroa para acertar o ponteiro das horas na 
hora actual.
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l	 Como	acertar	o	dia	do	mês	
•  Este relógio está projectado para que o dia do mês mude um dia girando o ponteiro das ho-

ras duas rotações da mesma forma que em “ função de ajustamento da diferença horária”.
• O dia do mês avança um dia girando o ponteiro das horas duas rotações completas para 

a direita, ao passo que o dia do mês retrocede um dia girando o ponteiro das horas duas 
rotações completas para a esquerda.

• Depois de acertar a hora, é necessário acertar o dia do mês. O ajustamento manual do 
dia do mês é necessário no dia primeiro a seguir a um mês com menos de 31 dias.

1. Puxe a coroa para o primeiro clique.
2.   Cada vez que o ponteiro das horas faz duas rotações completas girando a coroa, o dia 

do mês é ajustado 1 dia.

* O dia do mês pode ser ajustado quer avançando-o quer atrasando-o. Escolha 
aquele que necessite de menos rotações.

*  Gire a coroa suavemente.
*  Para ajustar o dia do mês sem alterar a hora, gire o ponteiro das horas em 

incrementos de duas rotações completas.

Para a direita : o ponteiro das horas gira para a esquerda. O 
dia do mês retrocede um dia quando o ponteiro 
das horas faz duas rotações completas para a 
esquerda.

Para a esquerda : o ponteiro das horas gira para a direita. O 
dia do mês avança um dia quando o ponteiro 
das horas faz duas rotações completas para a 
direita.

Posição do primeiro clique.

3. Depois de completar o acerto do dia do mês, verifique novamente a posição do 
ponteiro das horas e empurre a coroa para dentro.  

* Ao ajustar o ponteiro das horas, pode ser que os outros ponteiros se movam 
ligeiramente. Isto, contudo, não é sinal de avaria. 

l	 Como	ajustar	a	diferença	horária		

•  Enquanto visita um lugar numa área com fuso horário diferente daquele onde você mora, 
pode acertar convenientemente o relógio para indicar a hora local do lugar que visita 
sem parar o relógio. 

•  A função de ajustamento da diferença horária está interligada com a indicação do dia do 
mês. Se a diferença horária está ajustada correctamente, o relógio exibe o dia do mês 
correcto do lugar que você visita.

1.  Puxe a coroa para o primeiro clique. 
2.  Gire a coroa para acertar o ponteiro das horas a fim de indicar a hora do lugar que está 

a visitar. O ponteiro das horas é acertado independentemente na hora actual. 

Para a direita : Atraso da hora (O ponteiro das horas gira  
 para a esquerda.)

Para a esquerda : Avanço da hora (O ponteiro das horas  
 gira para a direita.) 

Posição do primeiro clique.

*  Gire a coroa lentamente, verificando se o ponteiro das horas se move em incre-
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3. Depois de concluir o ajustamento da diferença horária, verifique novamente a posição 
do ponteiro das horas e empurre a coroa para dentro.

mentos de uma hora.
*  Veja  “Tabela das diferenças horárias” para ver as diferenças horárias em relação a 

GMT (UTC).
*  Ao ajustar a diferença horária, certifique-se de que AM/PM e o dia do mês estão 

acertados correctamente.
* Ao ajustar o ponteiro das horas, pode ser que os outros ponteiros se movam ligei-

ramente. Isto, contudo, não é uma avaria.
*  Ao girar a coroa para a direita a fim de acertar o ponteiro das horas para indicar 

qualquer hora entre as 9:00 P.M. e a meia-noite, continue a girar até o ponteiro 
das horas apontar as 8.00 P.M., e então avance-o para a hora desejada.

★

★,

★

★

★,

★

★

★,

Ilhas Midway

Honolulu

Ancorage

Los Angeles

Denver    , Edmonton ★

Chicago    , Cidade do México ★

Nova lorque 

Caracas,

Rio de Janeiro

Açores

Londres 

Principais cidades nos respectivos fusos horários Diferença horária com GMT (UTC)

-11 horas

-10 horas

-9 horas

-8 horas

-7 horas

-6 horas

-5 horas

-4 horas

-3 horas

-1 hora

 0 hora

São Francisco ★

Santiago ★

Washington ★, Montreal ★

Casablanca

l	Tabela	das	diferenças	horárias
* Consulte a tabela abaixo para ver as diferenças horárias em relação ao GMT (UTC) 

nas principais cidades do mundo.
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Paris ★, Roma★, Amsterdão ★

Cairo ★, Atenas★, Istanbul★       

Moscovo       ,

Dubai

Karachi, Tashkent★

Dacca

Banquecoque, Jakarta

Hong Kong, Manila, Beijing, Singapura

Tóquio, Seúl,  Pyongyang

Sydney    , Guam, Khabarovsk★

Nouméa, Ilhas de Salomão

Wellington    , Ilhas Fiji, Auckland★

+1 hora

+2 horas

+3 horass

+4 horas

+5 horas

+6 horas

+7 horas

+8 horas

+9 horas

+10 horas

+11 horas

+12 horas

★

★

★

 Meca,  Nairobi

* As cidades marcadas com  “★“ fazem uso da hora de verão.
*  As diferenças horárias e o uso da hora de verão em cada cidade estão sujeitos a 

alteração de acordo com os governos dos respectivos países ou regiões.

INDICAÇÃO DA HORA MUNDIAL
(somente para modelos com o bisel rotativo 
para indicação da hora mundial) 

Marca da cidade Bisel 
rotativo

l		Usando	o	ponteiro	de	24	horas	e	o	bisel	rotativo,	é	possível	ler,
	 a	partir	do	mostrador,	a	hora	de	22	cidades	em	zonas	hrárias	diferentes
	 espalhadas	por	todo	o	mundo.

Ponteiro de 24 horas

 Rode o bisel rotativo de forma que 
a marca da cidade correspondente 
à zona cuja hora foi acertada em 
"Como acertar a hora" alinhe com o 
ponteiro de 24 horas. 

 t
 Cada marca de cidade no bisel indica a 

hora da cidade ou zona que representa.  
Leia a hora nas várias cidades, vendo as 
marcas de 24 horas no mostrador.
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l	Exemplos	de	marcas	no	bisel	e	nomes	de	cidades/áreas.

Marcas no bisel Nome da cidade ou 
zona

G M T
R O M
I S T

M O W
D X B
K H I
D A C
B K K
H K G
T Y O
S Y D

Greenwich
Roma
Istambul
Moscovo
Dubai
Karachi
Dacca
Banguecoque
Hong Kong
Tóquio
Sydney

Marcas no bisel Nome da cidade ou 
zona

N O U
W L G
H N L
A N C
L A X
D E N
C H I
N Y C
C C S
B U E
P D L

Nouméa
Wellington
Honolulu
Anchorage
Los Angeles
Denver
Chicago
Nova Iorque
Caracas
Buenos Aires
Açores

l	Exemplo	de	uso

Se você está em Roma e deseja saber a hora de Nova Iorque:
Acerte "ROM" no bisel pelo ponteiro de 24 horas.
 t
Leia a hora para que aponta "NYC" no bisel na indicação em 24 horas. 
 Roma: 17:08 → 5:08 p.m.
 Nova Iorque: 11:08 → 11:08 a.m.

Hora de Roma: 
5:08 p.m.

Hora de Nova Iorque: 
11:08 a.m.
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 Ex.)  Quando se desloca de Roma para Nova Iorque:
  [A]Hora de Roma :     +1 hora do que o GMT
  [B]Hora de Nova Iorque :     -5 horas do que o GMT
 Assim, a diferença entre Roma e Nova Iorque é:
  [B] - [A] = (-5) - (+1) = -6 (horas)
 Deverá atrasar o ponteiro das horas 6 horas.

t
Calcule a diferença horária entre Roma e Nova Iorque consultando o exemplo a seguir: 

l	Exemplo	de	uso

Se está em Roma e deseja saber a hora de Nova Iorque:
Verifique se  “24” no bisel rotativo está na posição das 12 horas.

INDICAÇÃO DE 24 HORAS
(somente para modelos com o bisel ou anel de 
bússola rotativo) 

l	 Ut i l i zando	 o	 ponte i ro	 de	 24	 horas	 e	 o	 b ise l	 rotat ivo ,		
	 é 	 p o s s í v e l 	 l e r 	 n o 	 m o s t r a d o r 	 a s 	 h o r a s 	 d e 	 á r e a s	
		 situadas	 em	 fusos	 horários	 diferentes	 em	 todo	 o	 mundo.

* Quando a hora da sua área está adiantada em relação à hora do lugar desejado, rode o 
bisel para a direita.  Quando a hora da sua área está atrasada em relação à hora do lugar 
desejado, rode o bisel para a esquerda.

* Pode-se saber a hora da sua área lendo a marca de 24 horas no mostrador para que 
aponta o ponteiro de 24 horas.

	 t
 Rode o bisel rotativo 6 horas para a direita.  

	 t
 Leia a marca de 24 horas no bisel rotativo para que aponta o ponteiro de 24 horas.

Bisel rotativo
(girado 6 horas 
para a direita)

Ponteiro de 24 horas

Hora de Nova Iorque: 4:08 a.m.

Hora de Roma: 10:08 a.m.
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PRECAUÇÕES	NO	USO	DA	BÚSSOLA

USANDO O PONTEIRO DE 24 HORAS PARA 
INDICAR AS DIRECÇÕES (somente para modelos 
com o bisel ou anel de bússola rotativo)

• Use a bússola em lugares onde o sol seja visível ou sua localização conhecida.
• Antes de usar a bússola, é necessário acertar o ponteiro de 24 horas na hora actual da 

sua zona.
• A bússola está projectada apenas para fornecer uma indicação aproximada das 

direcções, não devendo ser usada onde se exija exactidão.
• Se na sua zona está em vigor a hora de verão, certifique-se de ajustar seu relógio uma 

hora antes da hora actual antes de usar o anel rotativo da bússola.   

l	 Como	usar	o	bisel	da	bússola	(anel)

1 Ajuste "N (Norte)" do anel rotativo da bússola na posição das 12 horas.  As marcas de 
direcção no anel são ajustadas assim:  

  Posição de 3 horas:  E (Este)
          Posição de 6 horas:  S (Sul)
          Posição de 9 horas:  W (Oeste)

2 Enquanto mantém o mostrador horizontal, aponte o ponteiro de 24 horas na direcção do sol. 
As marcas de direcção indicam as direcções correspondentes.

[No	Hemisfério	Norte]

[No	Hemisfério	Sul]

1 Ajuste "S (Sul)" do anel rotativo da bússola na posição das 24 horas.  
2 Mantendo o mostrador na posição horizontal, aponte a marca das 12 horas em 

direcção do sol.    As marcas de direcção indicam as direcções correspondentes.

[No	Hemisfério	Sul][No	Hemisfério	Norte]

Oeste

Este

Sul

Norte

Sul

Norte

OesteEste

Marca das 12 horas Marca das 12 horas
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SE O PONTEIRO DOS SEGUNDOS COMEÇAR A 
MOVER-SE A INTERVALOS DE DOIS SEGUNDOS
(FUNÇÃO DE AVISO DE ESGOTAMENTO DE EN-
ERGIA) 
l Quando o ponteiro dos segundos começar a mover-se a intervalos de dois segundos 

quer esteja ou não a ser usado, o relógio poderá deixar de funcionar dentro de 24 ho-
ras aproximadamente.  

l Em tal caso, oscile o relógio de lado a lado para carrregar suficientemente a KINETIC E.S.U. 
(Veja  “COMO CARREGAR E PÔR A FUNCIONAR O RELÓGIO” na página 156), e depois 
reacerte a hora e o calendário. 

FUNÇÃO DE ARRANQUE RÁPIDO
l Quando tiver passado muito tempo depois do relógio parar, poderá pô-lo a 

funcionar rapidamente com apenas alguns movimentos de oscilação.
l Esta função é disponível desde que o relógio tenha estado parado menos de 

um ano.
* Quando esta função está activada, o ponteiro dos segundos começará a mover-se a intervalos 

de dois segundos. Oscile o relógio de lado a lado para carregar a KINETIC E.S.U.consultando o 
“NÚMERO DE OSCILAÇÕES E RESERVA DE ENERGIA” na página 157.

* Depois de o ponteiro dos segundos começar a mover-se a intervalos de um segundo, ponha o 
relógio no pulso para que continue a ser carregado.

* O relógio permanece certo mesmo enquanto o ponteiro dos segundos se move a intervalos de 
dois segundos.

Nunca	 instale	 uma	 das	 pilhas	 de	 óxido	 de	 prata	 utilizadas	 nos	 relógios	
convencionais	 em	 vez	 da	 KINETIC	 E.S.U.	 	 A	 pilha	 poderá	 rebentar,	 aquecer	
muito	ou	arder.

ATENÇÃO

OBSERVAÇÕES SOBRE A KINETIC E.S.U.

l A energia eléctrica gerada enquanto o relógio está no seu pulso é armazenada 
na KINETIC E.S.U.  É uma fonte de alimentação completamente diferente das 
pilhas convencionais para os relógios e não requer qualquer substituição per-
iódica. 

l Quando a KINETIC E.S.U. está completamente carregada, o relógio manter-
se-á em funcionamento durante 6 meses aproximadamente sem recarregar a 
KINETIC E.S.U.

l A duração da carga diminui gradualmente com o tempo.  O grau de 
diminuição, contudo, varia segundo o ambiente e as condições de utilização. 

l KINETIC E.S.U. é uma fonte de alimentação limpa e amiga do ambiente.
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NOTAS SOBRE O USO DO RELÓGIO
COMO	CARREGAR	E	PÔR	A	FUNCIONAR	O	RELÓGIO
l Para carregar a KINETIC E.S.U. eficientemente, oscile o relógio de lado a lado, fazendo um arco de 

cerca de 20 cm.
l Não se obtém qualquer benefício extra movendo o relógio com mais rapidez ou com mais força.
l Quando se oscila o relógio, o peso oscilante no sistema gerador roda para accionar o mecanismo.  À 

medida que roda, produz um som, que não é sinal de avaria.
l Quando não se mexeu no relógio durante mais de um ano depois de ter parado completamente, po-

derá acontecer que o ponteiro dos segundos não comece a mover-se a intervalos de 1 segundo mes-
mo que o relógio tenha sido oscilado o número de vezes indicado em "NÚMERO DE OSCILAÇÕES 
E RESERVA DE ENERGIA” na página 157. Neste caso, continue a oscilar o relógio até o ponteiro dos 
segundos se mover a intervalos de um segundo.

l O relógio está equipado com um sistema de prevenção de sobrecarga. Mesmo que se continue a os-
cilar depois de estar completamente carregado, não resultará daí qualquer avaria.

l O relógio está equipado com uma função de arranque instantâneo, e poderá começar a funcionar de-
pois de ser oscilado várias vezes.Para detalhes, veja a  “FUNÇÃO DE ARRANQUE INSTANTÂNEO”.

l Não é necessário carregar o relógio completamente, visto ser carregado automaticamente enquanto 
está no pulso.

l Use o relógio diariamente pelo menos 10 horas.
l Mesmo que o relógio esteja a ser usado no seu braço, ele não será carregado enquanto o seu braço 

não estiver em movimento.

INDICADOR	DE	RESERVA	DE	ENERGIA
l O indicador de reserva de energia fornece apenas uma directriz geral da duração durante a qual o reló-

gio continua a funcionar sem ser carregado.
l Pode-se premir imediatamente o botão de novo para tornar a verificar a reserva de energia mais uma 

vez.  Para fazê-lo uma terceira vez, contudo, esperar até o ponteiro dos segundos retomar o movi-
mento normal antes de premir de novo o botão.

l Quando o ponteiro dos segundos se move a intervalos de dois segundos, a reserva de energia é muito 
baixa e o indicador não funciona.

l Imediatamente após o relógio ter sido oscilado para carregar a KINETIC E.S.U., o ponteiro dos segun-
dos pode não indicar devidamente a reserva de energia.  Queira verificar novamente depois de decor-
ridos 10 a 15 minutos.

l Precaução	sobre	os	modelos	com	o	costado	do	estojo	transparente:
 Se o costado do estojo do seu relógio for de vidro, não exponha o costado a uma luz forte como, por 

exemplo, a luz directa do sol ou uma lâmpada incandescente a uma curta distância, pois isto poderá 
aumentar temporariamente o consumo de energia do circuito do relógio, reduzindo, desse modo, a 
reserva de energia dentro da KINETIC E.S.U.  Este estado será corrigido, contudo, quando se afastar 
da luz o costado do estojo.

ACERTO	DA	HORA/CALENDÁRIO

l Para acertar a hora exacta, puxe a coroa completamente para fora quando o ponteiro dos segundos 
está na posição das 12 horas e empurre-a para retorná-la à posição normal em conformidade com um 
sinal horário.

l Ao acertar o ponteiro das horas, puxe a coroa para o primeiro clique, gire-a para acertar o ponteiro das 
horas na hora actual, e depois verifique se o período AM/PM está acertado correctamente.  O relógio 
está projectado de modo a que o calendário mude uma vez em 24 horas.

  Gire os ponteiros fazendo-os passar pela marca das 12 horas para determinar se o relógio está 
acertado no período A.M. ou P.M. (manhã/tarde).  Se o calendário muda, o horário está acertado no 
período A.M. (manhã).  Se o calendário não muda, quer dizer que está no período P.M. (tarde).  Gire 
a coroa lentamente, verificando se o ponteiro das horas se move a intervalos de 1 hora. 

l Ao acertar o ponteiro dos minutos, puxe a coroa completamente para fora para girar o ponteiro dos 
minutos.Avance o ponteiro 4 a 5 minutos em relação ao tempo desejado e depois atrase-o para o 
minuto exacto.
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ESPECIFICAÇÕES
1 Frequência do oscilador do cristal  ..............  32.768 Hz (Hz = Hertz … Ciclos por segundo)
2 Avanço/atraso (média mensal)  ...................  Inferior a 15 segundos a uma temperatura normal (5° C 

a 35° C) (41° F a 95° F)
3 Gama de temperaturas operacionais   ........  –10° C a +60° C (14° F a 140° F)
4 Sistema de indicações
  Indicação do calendário ...........................  É indicado o dia do mês.
  Indicação da hora .....................................  4 ponteiros (ponteiros das horas, minutos, segundos, e 

de 24 horas)
5 Sistema propulsor .......................................  Motor de passo
6 Reserva de energia 
  Carga completa .......................................  Aproximadamente 6 meses
7 Funções adicionais  .....................................  Indicador de reserva de força, função preventora do esgo-

tamento de energia e função preventora de sobrecarga
8 CI (Circuito integrado) .................................  C-MOS-IC, 1 peça
9 Unidade acumuladora de electricidade KINETIC ....  Tipo botão, 1 peça

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para aprimoramento do produto.

l Ao acertar a hora, certifique-se de que o ponteiro dos segundos se está a mover a intervalos de um 
segundo.

l É necessário ajustar o dia do mês no fim de Fevereiro e nos meses com 30 dias.  
l Ao acertar o dia do mês, puxe a coroa para o primeiro clique e gire-a para rodar o ponteiro das horas 

até mudar o dia do mês. O dia do mês avança um dia girando o ponteiro das horas duas rotações com-
pletas para a direita,


