Bracelete
A bracelete está em contacto direto com a pele, e pode ficar suja com
transpiração ou poeira. Assim, a falta de cuidado poderá acelerar a deterioração
da bracelete, ou provocar irritações cutâneas ou manchar a roupa. O relógio
requer bastante cuidado para prolongar o seu tempo de vida.

・Retirar a bracelete
Retire a bracelete da caixa.

CUIDADO

Como colocar uma bracelete
flexível de fecho deslizante

Esta bracelete tem um mecanismo que facilita a sua
substituição.
Leia cuidadosamente as instruções antes de
substituir a bracelete.

● Bracelete de tecido
・Os óleos naturais da pele e a sujidade podem entranhar-se na
bracelete por esta ter uma estrutura entrançada.
・Tenha atenção ao desgaste e aos danos, etc., que podem ocorrer
caso a bracelete se prenda a outros objectos.
・Tenha em atenção que a bracelete pode desbotar e tingir a roupa
no caso de fricção com a pele húmida (por efeito da transpiração ou
da chuva, etc.).
・Tenha cuidado com a eletricidade estática provocada pela fricção
da bracelete com o tecido da roupa.
・Se houver transferência dos óleos naturais da pele ou de sujidade
para a bracelete, limpe-a cuidadosamente e de imediato com um
pano seco, p.ex.
・Seque a bracelete num local arejado sem exposição directa à luz do sol.
・A lavagem prolongada com água pode causar alterações na textura
da bracelete.
・Depois de usar a bracelete em água salgada (quando mergulha,
p.ex.), enxague-a muito bem para remover todo o sal.
・A exposição directa à luz do Sol pode causar a descoloração da
bracelete.
Notas sobre
irritações
cutâneas
e alergias

Irritações cutâneas provocadas por uma
bracelete podem resultar de vários fatores,
tais como alergias a metais ou peles, ou
reações cutâneas provocadas por fricção
contra poeira ou a própria bracelete.

Ajuste a bracelete de forma a permitir
Notas sobre o alguma folga em relação ao seu pulso, para
comprimento permitir uma circulação de ar adequada.
Quando usa o relógio, deixe o espaço de
da bracelete
um dedo entre a bracelete e o pulso.

Asa de mola

Lado das 12 horas

Ponta da bracelete

Presilha fixa 1
Lado das
6 horas

Presilha fixa 2
Presilha amovível

Fecho

※ou Presilha fixa

・Colocar uma nova bracelete
Verifique se as asas de mola estão bem presas
à caixa.
Verifique se o fecho e as presilhas fixas estão bem
presos à bracelete.

Como ilustrado acima, posicione o relógio e a
bracelete com o fecho do lado das 12 horas, e
passe a ponta da bracelete por cima da asa de
mola superior (de cima para baixo).

Fecho

Presilha
fixa 1
Presilha
amovível
※ou Presilha fixa

Passe a bracelete por baixo da tampa do
relógio, e por cima da asa de mola inferior (de
baixo para cima).

Passe a ponta da bracelete através da presilha fixa
1 do lado das 6 horas.
A bracelete fica presa à caixa e o relógio fica
pronto a ser usado no pulso.
Coloque o relógio no pulso, passe a ponta da
bracelete através do fecho, e regule a bracelete
para o comprimento adequado.

Presilha fixa 2

Passe a ponta diretamente através da presilha
amovível e da presilha fixa 2.
Como orientação, a bracelete deve estar
suficientemente larga para caber um dedo entre o
pulso e o relógio.

Se a bracelete estiver demasiado comprida,
dobre-a e prenda a ponta como ilustrado acima.

