
OROLOGI DA INFERMIERE
WATCH FOR NURSES
MONTRES INFIRMIÈRES
RELOJ DE ENFERMERÍA
RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS
KRANKENSCHWESTERUHREN  
ZEGARKI PIELĘGNIARSKIE
ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire 
completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely 
understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien 
comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender 
completamente este manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender 
completamente este manual antes de usar o produto.
ACHTUNG: Diese Anleitung muss vor dem Einsatz des Produkts 
aufmerksam gelesen und vollständig verstanden werden.
UWAGA: Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z tym 
podręcznikiem przed jego użyciem.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να 
καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Podręcznik obsługi i konserwacji 
Οδηγίες χρήσης - 

20400 - 20401 - 20402 - 20403 - 20404 - 20405 - 20420 
20421 - 20422 - 20423 - 20424 - 20425 - 20410 - 20411 
20455 - 20460 - 20461 - 20462 - 20463 - 20464 - 20465

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China



POLSKI

Sposób używania zegarków pielęgniarskich 
Dziękujemy za wybranie naszego modelu zegarka pielęgniarskiego 
wykonanego z silikonu. Mamy nadzieję, że w pełni spełni on Państwa 
oczekiwania. 

Przed włączeniem zegarka, można zauważyć, że następuje ruch jednej ze 
wskazówek. Jest to spowodowane tym, że napęd ruchu nie został jeszcze 
aktywowany. Po usunięciu paska ochronnego, znajdującego się na baterii, 
wskazówka będzie się poruszać tylko w jednym kierunku. 
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By włączyć zegarek, należy go wyjąć z silikonowego korpusu i usunąć pasek 
ochronny umieszczony na mechanizmie ładowania. 
Pociągnąć za mechanizm ładowania, obrócić go w celu ustawienia godziny i 
ponownie umiejscowić mechanizm w miejscu osadzenia, aby go zablokować. 
Korpus zegarka założyć ponownie, od przeciwnej strony w stosunku 
do trzpienia mocującego. 

Czyszczenie 
Usunąć zegarek z silikonowego wspornika i oczyścić część silikonową 
za pomocą ścierki zwilżonej wodą i mydłem lub alkoholem 70%. 
Korpus zegarka można przeczyścić wilgotną ścierką, gdyż jest on 
wystarczająco szczelny. 

CIĘŻAR: 30 gram. 

BATERIA: ogniwo guzikowe SR626SW (kiedy bateria rozładuje się, należy 
ją usunąć do stosownego pojemnika na odpady, zapoznać się z procedurą 
zbiórki zużytych baterii). 

TRWAŁOŚĆ BATERII: 18 miesięcy. 

WYMIANA BATERII: na tylnej stronie zegarka znajduje się nacięcie do 
otwarcia obudowy i otrzymania dostępu do baterii. Podnieść część górną przy 
pomocy spiczastego i cienkiego przyrządu. 
Usunąć białą osłonę z tworzywa sztucznego i wyjąć baterię, przesuwając ją 
po ściance. Wprowadzić nową baterię, zachowując porządek biegunów, “+” 
należy zwrócić ku górze. Ponownie założyć białą osłonę i zamknąć obudowę. 

WARUNKI GWARANCJI WYROBU GIMA
Jest nam bardzo miło, że Państwo nabyli nasz wyrób. Odpowiada on najwyższym 
standardom jakości zarówno pod względem zastosowanych materiałów jak i techniki 
produkcyjnej. Okres gwarancji obejmuje 12 miesięcy od daty dostarczenia wyrobu GIMA. 
W tym czasie wszelkie uszkodzenia, które po dokładnym sprawdzeniu okażą się 
wynikiem wad produkcji, zostaną naprawione i/ albo zamienione bezpłatnie, wyjąwszy 
wydatki związane z siłą roboczą lub ewentualnymi przejazdami, transportem 
i opakowaniem. Nie są objęte gwarancją komponenty ulegające zużyciu. Zamiany lub 
naprawy przeprowadzone w okresie gwarancyjnym nie powodują przedłużenia czasu 
trwania gwarancji. Gwarancja traci swą ważność w przypadku naprawy przeprowadzonej 
przez nieupoważniony do tego personel lub zastosowania przy naprawie części 
zamiennych innych niż oryginalne, jak też w razie awarii lub wad wywołanych 
zaniedbaniem, uderzeniami lub niewłaściwym użytkowaniem. GIMA nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za wadliwe działanie aparatury elektronicznej lub oprogramowania 
w razie oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak niestabilność ciśnienia, pola 
elektromagnetyczne, i nterferencje radiowe itp. 
Gwarancja traci swoją ważność w przypadku nieprzestrzegania wyżej 
wymienionych warunków, a także w razie usunięcia, skasowania lub podrobienia nu-



meru fabrycznego (jeśli jest). Wyroby uznane za wadliwe powinny być zwrócone tylko i 
wyłącznie sprzedawcy, u którego zostały nabyte. 
Przesyłki wysyłane bezpośrednio na adres GIMA będą odrzucane.
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IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le 
istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB - Caution: read instructions (warnings) carefully
FR - Attention: lisez attentivement les instructions 
(avertissements)
DE - Achtung: Anweisungen (Warings) sorgfältig lesen
ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente

PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidado-
samente 
PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi
GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις 
οδηγίες (ενστάσεις)

 - SA

IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto
GB - Keep in a cool, dry place
FR - Á conserver dans un endroit frais et sec.
DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern
ES - Conservar en un lugar fresco y seco 

PT - Armazenar em local fresco e seco 
PL - Przechowywać w suchym miejscu 
GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον

- SA

IT - Seguire le istruzioni per l’uso 
GB - Follow instructions for use
FR - Suivez les instructions d’utilisation 
DE - Folgen Sie den Anweisungen
ES - Fabricante 

PT - Siga as instruções de uso 
PL - Patrz podręcznik użytkownika
GR - Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

- SA

IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea
GB - Product complies with European Directive 
FR - Ce produit est conforme à la directive 
européenne 
DE - Produkt gemäß EU-Richtlinie 
ES - Producto conforme a la Directiva Europea

PT - Produto em conformidade com a Diretiva 
Europeia 
PL - Produkt zgodny z Dyrektywą Europejską
GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία

- SA
IT - Codice prodotto 
GB - Product code 
FR - Code produit 
DE - Erzeugniscode 
ES - Código producto 

PT - Código produto 
PL - Numer katalogowy 
GR - Κωδικός προϊόντος

- SA

IT - Conservare al riparo dalla luce solare
GB - Keep away from sunlight
FR - Á conserver à l’abri de la lumière du soleil
DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern 
ES - Conservar al amparo de la luz solar 

PT - Guardar ao abrigo da luz solar 
PL - Przechowywać z dala od światła słonecznego
GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία

- SA

IT - Numero di lotto 
GB - Lot number 
FR - Numéro de lot
DE - Chargennummer 

ES - Número de lote 
PT - Número de lote 
PL - Kod partii 
GR - Αριθμός παρτίδας

- SA
IT - Smaltimento RAEE 
GB - WEEE disposal
FR - Disposition DEEE 
DE - Beseitigung WEEE
ES - Disposición WEEE 

PT - Disposição REEE 
PL - Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia.
GR - Διάθεση WEEE

 WEEE - SA
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