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Afişaj şi funcţii
¶ Cadran în format de 12 ore, fix
·  Cadran în format de 24 de ore, fix
¸ Cadran cu fusuri orare, indexabil
¹ Arătător orar
º Arătător minutar
» Arătător secundar

Coroană cu 3 poziţii (7):
I  Poziţie pentru reglare manuală (defiletată*, netrasă)
II  Poziţie de corectare a discului în format de 24 de ore (defiletată*, trasă pe jumătate) 
III  Poziţie pentru setarea orei (defiletată*, trasă complet)

Modele cu coroană înfiletată:

IA Poziţie iniţială (înfiletată, netrasă)
IB Poziţie pentru reglare (defiletată, netrasă)
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Felicitări!
Vă felicităm că aţi ales un ceas marca TISSOT®, o marcă elveţiană dintre cele mai cunoscute 
la nivel mondial. 

Dotat cu funcţionare mecanică automată, având un aspect îngrijit şi utilizând materiale 
şi componente de înaltă calitate, acest ceas este protejat împotriva şocurilor, variaţiilor de 
temperatură, pătrunderii apei şi prafului.  

Pe lângă afişarea tradiţională a orelor, minutelor şi secundelor, ceasul vă oferă o funcţie foarte 
apreciată de pasionaţii de călătorii, cu ajutorul căreia veţi afla cât este ora în marile oraşe ale 
lumii din cele 24 de fusuri orare terestre. O simplă privire este astfel suficientă pentru a afla 
ora exactă peste tot în lume.

Pentru funcţionarea perfectă şi precisă a ceasului dumneavoastră de-a lungul mai multor 
ani, vă recomandăm să urmaţi cu atenţie sfaturile oferite în continuare.

Principiu de funcţionare
Ceasul dumneavoastră care indică ora universală este prevăzut cu trei cadrane diferite, 
prezentând de la exterior la interior:
– Cadranul fix în format de 12 ore (1) (gravat pe luneta carcasei): arătătoarele pentru ore, 

minute şi secunde vă permit să citiţi ora locală asemeni unui ceas tradiţional.
– Cadranul fix în format de 24 de ore (2): acest cadran prezintă împărţirea zilei în 24 de 

ore. Acesta vă permite să citiţi ora universală: veţi şti cât este ora în New York, Tokyo sau 
Mumbai.

– Cadranul cu fusuri orare (3) indexabil: acest cadran este împărţit în 24 de fusuri orare.  
Prin urmare, efectuează un tur complet în 24 de ore. Fiecărui fus orar îi corespunde 
numele unui oraş mare inscripţionat în dreptul fusului orar în cauză*. Deoarece minutele 
sunt identice pentru toate fusurile orare, le veţi putea citi de pe cadranul în format de 
12 ore (1).

* Harta fusurilor orare indică regiunile în care se situează diferite oraşe. În următoarele oraşe, 
ora locală diferă cu o jumătate de oră faţă de ora fusului orar: Iran, Afganistan, India, Nepal, 
Myanmar, Singapore, teritoriul din nordul Australiei, Australia meridională, Terranova şi 
Malaysia occidentală.

Utilizare / Reglaje
Modele cu coroană înfiletată
Pentru a garanta etanşeitatea optimă a ceasurilor, anumite modele sunt dotate cu o coroană 
înfiletată. Înainte de a trece la reglarea orei sau a fusurilor orare, trebuie să defiletaţi coroana 
în poziţia IB pentru a o trage în poziţia II sau III.
Important: după orice manipulare, este obligatoriu să înfiletaţi la loc coroana 
pentru a menţine rezistenţa la apă a ceasului.

Reglare
Coroana în poziţia I/IB, netrasă
Reglarea manuală este necesară dacă nu aţi mai purtat ceasul o perioadă lungă de timp. 
Pentru a-l repune în funcţiune, este suficient să rotiţi coroana de câteva ori (la dreapta) sau 
să pendulaţi ceasul de câteva ori în lateral. Pentru ca ceasul dumneavoastră să beneficieze 
de o rezervă de putere de peste 42 de ore, coroana trebuie rotită de aproximativ 32 de ori. 
Atunci când purtaţi ceasul, dispozitivul automat al acestuia îl reglează cu fiecare mişcare a 
încheieturii dumneavoastră.

Reglarea corectă a ceasului care indică ora universală
Ceasul care indică ora universală este reglat corect atunci când ora dumneavoastră locală 
coincide cu fusul orar local. Din acest motiv cadranul cu fusuri orare (3) trebuie sincronizat 
cu cadranul în format de 24 de ore (2):

1. Reglaţi ceasul la ora corectă trăgând cu atenţie coroana în poziţia III; arătătorul secundar 
(6) se opreşte. Rotiţi coroana spre dreapta sau spre stânga pentru a aduce arătătoarele în 
dreptul orei locale. 

 Înainte de a readuce coroana în poziţia I, puteţi sincroniza arătătorul secundar folosind un 
semnal orar oficial.

 Recomandare privind sincronizarea ceasului
 Pentru a sincroniza arătătorul secundar (6) prin intermediul unui semnal orar oficial 

(radio/TV/internet), trageţi coroana în poziţia III; arătătorul secundar se opreşte. În 
momentul emiterii semnalului orar, împingeţi din nou coroana în poziţia I (şi înfiletaţi-o 
la loc dacă dispuneţi de un model cu coroană înfiletată).

2. Reglaţi cadranul cu fusuri orare trăgând coroana în poziţia II. Rotind spre dreapta, veţi 
sincroniza oraşul din fusul dumneavoastră orar (3) cu ora locală pe cadranul în format de 
24 de ore (2). Ceasul dumneavoastră care indică ora universală este acum reglat corect. 
Pe cadranul în format de 24 de ore (2), veţi putea citi ora din întreaga lume.

 Exemplu (consultaţi figura):
 Dacă ceasul dumneavoastră indică ora locală din New York (10:00), veţi putea vedea că discul 

(2) indică ora 7:00 în Los Angeles sau ora 16:00 în Paris.

Îngrijire şi întreţinere
Vă sfătuim să curăţaţi ceasul în mod regulat (cu excepţia curelei din piele) folosind o lavetă 
moale şi apă caldă cu săpun. După scufundarea ceasului în apă sărată, clătiţi-l cu apă dulce 
şi lăsaţi-l să se usuce complet.

Evitaţi să lăsaţi ceasul în locuri expuse la variaţii mari de temperatură sau umiditate, la 
lumina solară sau la câmpuri magnetice puternice. 

Pentru a beneficia de servisare la cele mai înalte standarde şi pentru a fi sigur că garanţia 
dumneavoastră rămâne valabilă, vă rugăm să apelaţi întotdeauna la reprezentanţa locală sau 
la un agent TISSOT® autorizat.
Mecanismul cu finisaj superior al ceasului dumneavoastră TISSOT® va funcţiona corespunzător 
timp de mulţi ani dacă îl îngrijiţi. Totuşi, vă recomandăm să solicitaţi verificarea ceasului la 
fiecare 3 - 4 ani la reprezentanţa locală sau la un agent TISSOT® autorizat.


