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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

Modo de usar 
Relógios para enfermeiros 
Obrigado por ter escolhido o nosso modelo de relógio
em silicone para enfermeiros. Esperamos que você fique 
plenamente satisfeito com a sua utilização.  

Antes que o relógio seja posto em funcionamento, 
você poderá notar a eventual movimentação 
de um dos ponteiros. Isso se deve ao fato de que 
o movimento ainda não foi ativado. Uma vez removida 
a lingueta de proteção da bateria, o ponteiro se moverá 
somente em um único sentido. 

Para pôr o relógio em funcionamento, extraia-o do 
seu corpo em silicone e remova a lingueta de proteção 
sobre o mecanismo de recarga. 
Puxe o mecanismo de recarga, rode-o para definir 
a hora e reponha o mecanismo no seu alojamento, 
para bloqueá-lo.   
Reponha o corpo do relógio no lado oposto ao alfinete 
de fixação. 

Limpeza 
Remova o relógio do seu suporte em silicone e limpe 
a parte em silicone com um pano molhado com água 
e sabão ou álcool a 70°. 



Para o corpo do relógio, passe um pano úmido, 
pois o relógio é à prova d’água. 

PESO: 28 gramas 

BATERIA: bateria botão SR626SW (quando a bateria 
descarregar, descarte-a em um recipiente de coleta 
adequado; consulte o procedimento de coleta 
de baterias). 

DURAÇÃO DA BATERIA: cerca de 2 anos 

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA: na parte traseira 
do relógio, encontra-se um entalhe para abrir a caixa 
e ter acesso à bateria. Erga a parte posterior com 
um instrumento pontiagudo e fino. Remova a proteção 
branca de plástico e retire a bateria, fazendo-a 
escorregar pelo lado. Insira a nova bateria respeitando 
a polaridade, com o “+” virado para cima. 
Reponha a proteção branca e feche novamente a caixa. 

GARANTIA: 1 ano 
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