Um calibre exclusivo, graças às suas inovações
Todas as complicações integradas

A reserva de energia

O Calibre Royal integra, em estreia mundial, todas as
complicações relojoeiras na sua platina inicial. Esta
integração confere fiabilidade, dimensões compactas
e resistência ao choque, permitindo, sobretudo, uma
relojoaria com múltiplas complicações e muito elegante, graças à sua reduzida espessura, bem como uma
disposição perfeitamente simétrica e equilibrada das
complicações no mostrador.

Um único grande tambor oferece uma reserva de
energia de 88 horas, com uma indicação de intervalo
de isocronismo excepcional em 72 horas, ou seja, uma
autonomia e um funcionamento constante de todas as
complicações garantidos em 88 horas.

Grande data e dia
Grande janela dupla da data e do dia, com 3 discos
situados ao mesmo nível, sistema instantâneo dos 3
discos num décimo de segundo, à meia-noite (com uma
tolerância de mais ou menos 10 minutos); correcção
rápida dos dias e das datas sem correctores na caixa.
Todas as operações de acerto podem ser efectuadas
sem qualquer risco para o mecanismo, independentemente da posição dos ponteiros.

O mecanismo de grande janela dupla da data e do dia com
salto instantâneo às 24h e 3 discos é único no mundo,
com uma correcção sem zona vermelha, independentemente da posição dos ponteiros, efectuada unicamente
através da coroa (sem corrector), estando também munido
de um mecanismo inédito de actualização rápida.

Recomendações e manutenção
O seu relógio Pequignet Manufacture sabe resistir ao
uso diário: vidro de safira anti-riscos, ouro ou aço puro,
o que possibilita numerosos polimentos, fundo de rosca
ou com parafusos. Uma autêntica marca de relógios
tem o cuidado de armazenar milhares de componentes,
para assegurar qualquer eventual substituição ao longo
de várias gerações. Assim, um relógio Pequignet Manufacture pode ser transmitido de geração em geração
e poderá sempre recuperar o brilho dos seus primeiros
dias.
Um relógio Pequignet Manufacture tem gravado um
número que lhe é específico. Este registo é garantia de
um seguimento personalizado em qualquer parte do
mundo. Esta gravação é realizada na sequência do segundo controlo.
Um Calibre Royal exige uma revisão regular; recomenda-se que o intervalo entre revisões não exceda 5 anos.

Algumas recomendações
Impermeabilidade
A impermeabilidade de um relógio é uma qualidade
que pode degradar-se com o passar do tempo; quando
é usado, o relógio é diariamente submetido a diferentes tipos de agressão, que podem variar consoante
quem o usa (choques mais ou menos violentos, transpiração, mudanças bruscas de temperatura, água do
mar, água da piscina, etc).

Estes factores provocam o envelhecimento das juntas
de estanqueidade. Por este motivo, é necessário solicitar
regularmente a verificação da impermeabilidade do seu
relógio junto de um revendedor Pequignet autorizado.
ATENÇÃO:
- aparafusar ou pressionar sempre a coroa contra a
caixa, cuidadosamente, para evitar a penetração de
água no mecanismo.
- n ão utilizar os botões do cronógrafo ou a coroa debaixo
de água.
- depois de um banho no mar ou na piscina, passar o
relógio por água morna e secá-lo com um pano macio.

Campos magnéticos   
O nosso ambiente está sujeito a perturbações provocadas
por fontes electromagnéticas. Estas perturbações
podem afectar directamente o funcionamento do seu
relógio, independentemente de o mesmo ser automático
ou de quartzo.
O seu relógio pode ser afectado por campos magnéticos
intensos. Em alguns casos, as perturbações poderão
magnetizar determinadas peças em aço do movimento,
como o rolamento de esferas da massa oscilante do
sistema automático e, mais particularmente, a espiral.
As espiras da espiral são susceptíveis de aderir
entre si e o relógio poderá adiantar-se/atrasar-se
muito e mesmo parar.

Tratamento PVD

Utilização diária das pulseiras em pele

O tratamento PVD é um tratamento de superfície endurecida que pode desgastar-se prematuramente devido a impactos ou a fricções regulares. A garantia não
abrange estes casos.

Evitar qualquer contacto com a água ou outros líquidos
Evitar qualquer contacto directo com cosméticos,
perfumes, maquilhagem, detergentes, solventes ou
outros produtos de limpeza especiais para pele
disponíveis comercialmente.
Evitar qualquer exposição à luz forte, ao sol, sob risco
de descoloração.

Reserva de energia
O uso regular do relógio mantém a reserva de energia.
Caso o relógio não seja usado e pare, recomendase que lhe dê corda manualmente por intermédio da
coroa; isto porque não basta fazer oscilar o seu relógio
para lhe proporcionar a corda necessária a um correcto
funcionamento. Fazê-lo poderá provocar um atraso
considerável do relógio e levará a que pare muito
rapidamente. Apesar da excelente qualidade e da
fiabilidade tecnológica do seu relógio, tem de ter em
conta que a tolerância de precisão de um relógio
mecânico (ao contrário dos modelos de quartzo) oscila
entre mais ou menos 10 segundos por dia.

Temperaturas
Evitar expor o relógio a temperaturas extremas, bem
como a mudanças bruscas de temperatura.

Dar corda
Posição 1 da coroa
São necessárias 88 voltas da coroa para obter as 88
horas de reserva de energia. Contudo, o Calibre Royal
dispõe de um outro sistema de alto rendimento. Dar
corda manual através da coroa, até obter 30 ou 40 horas
de reserva de energia, é o suficiente. O sistema
automático trata do resto. Apesar de o isocronismo do
seu Calibre Royal ser excelente a partir das 16 horas de
reserva de energia, recomenda-se, para maior conforto,
que o seu calibre seja recarregado ao máximo.

Acerto da fase da lua
A operação é muito fácil. Com um estilete, premir o corrector e posicionar o disco da lua na posição de lua cheia.
A às 9h, no relógio Rue Royale
B às 6h, no relógio Paris Royal
Consultando um calendário lunar
(site Pequignet www. pequignet.com), verificar a data
da última lua cheia. Contar os dias decorridos desde a
última lua cheia e premir o corrector com o estilete
Pequignet tantas vezes quantos os dias contados.

Exemplo: estamos a 15 de Junho, dia em que a correcção
vai ser efectuada. O calendário lunar indica que a última
lua cheia foi no dia 10 de Junho. Então, conta-se 11, 12,
13, 14, 15, ou seja, 5 dias. Assim, depois de colocar o
disco na posição de lua cheia, premir o corrector 5 vezes.
ATENÇÃO: recomenda-se que esta regulação não seja
efectuada entre a meia-noite e as 3 horas.

Acerto da hora
Coroa na posição 3
Rodar a coroa na posição 3 e fazer avançar os ponteiros.
Atenção: se forem mais de 12h, assegurar-se de que
passa uma vez pelo “12”.

Acerto da grande janela dupla do dia e da data
Coroa na posição 2
Acertar previamente a hora, como indicado acima, com
a coroa na posição 3.
Para acertar o dia da semana, rodar a coroa (posição 2)
no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. O
dispositivo de avanço rápido permite percorrer facilmente as datas. Para acertar a data, rodar no sentido
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Vous êtes ainsi libéré du risque de faire une fausse
manœuvre, l’utilisation de la double grande date et jour
de Pequignet Manufacture s’avère simple et fiable.
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