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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

WATCH FOR NURSES
OROLOGI DA INFERMIERE
MONTRES INFIRMIERES
RELOJ DE ENFERMERÍA
RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS
KRANKENSCHWESTERUHREN  
ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ



Ρολοι για νοσοκομους 
τροπος χρησης
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα δικό μας μοντέλο 
ρολογιού - από σιλικόνη - για νοσοκόμους. Ελπίζουμε 
ότι η χρήση του θα σας ικανοποιήσει πλήρως.  

Προτού θέσετε το ρολόι σε λειτουργία, μπορεί 
να παρατηρήσετε την ενδεχόμενη κίνηση του ενός 
από τους δείκτες. Αυτό οφείλεται στο ότι η λειτουργία 
της κίνησης δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί. Αφού η 
προστατευτική γλωσσίτσα της μπαταρίας αφαιρεθεί, 
ο δείκτης θα κινηθεί προς μία και μόνο κατεύθυνση. 

Για να θέσετε σε λειτουργία το ρολόι, το βγάζετε 
από την βάση του από σιλικόνη και αφαιρείτε την 
προστατευτική γλωσσίτσα που βρίσκεται στον μηχανισμό 
επαναφόρτισης. 
Τραβήξτε τον μηχανισμό επαναφόρτισης, περιστρέψτε 
τον για να ρυθμίσετε την ώρα και επαναφέρετε τον 
μηχανισμό στην θέση του για να τον μπλοκάρετε.
Επανατοποθετήστε την βάση του ρολογιού από την 
αντίθετη πλευρά στην πόρπη στερέωσης.  

Καθαρισμος 
Αφαιρέστε το ρολόι από το στήριγμα του από σιλικόνη 
και καθαρίστε το μέρος του ρολογιού από σιλικόνη 
με ένα πανί ποτισμένο με νερό και σαπούνι ή 
με οινόπνευμα 70 βαθμών. 
Για να καθαρίσετε το κύριο μέρος του ρολογιού, περάστε 
το με ένα βρεγμένο πανί καθώς το ρολόι είναι στεγανό. 

ΒΑΡΟΣ: 28 γραμμάρια

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: μπαταρία-κουμπί SR626SW (όταν η μπαταρία 
είναι αποφορτισμένη, πετάξτε την σε κατάλληλο δοχείο 
συλλογής αφού ενημερωθείτε για την διαδικασία 
συλλογής των μπαταριών).  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: περίπου 2 χρόνια 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: στο πίσω μέρος του 
ρολογιού θα βρείτε μία εγκοπή για να ανοίξετε την θήκη 
όπου βρίσκεται η μπαταρία. Ανασηκώστε το πίσω μέρος 
με ένα μυτερό και λεπτό αντικείμενο. Αφαιρέστε το 
άσπρο πλαστικό προστατευτικό και βγάλτε την μπαταρία 
μετακινώντας την πλευρικά. Εισάγετε την καινούργια 
μπαταρία ανάλογα με την πολικότητα, με το “+” προς 
τα πάνω. Επανατοποθετήστε το άσπρο προστατευτικό 
και κλείστε την θήκη.  

ΕΓΓΥΗΣΗ: 1 έτος 
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