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Posições correctas dos pinos

Esta bracelete tem um novo sistema de remoção de elos 
que permite ao próprio utilizador ajustar o seu comprimento 
facilmente. Antes de continuar, leia atentamente as 
seguintes instruções para garantir a sua segurança.

AVISO
 zManipulação de peças pequenas

• Ao remover os elos, pinos ou asas de mola, 
certifique-se que estas peças e quaisquer 
ferramentas estão fora do alcance de bebés e 
crianças, para evitar que sejam ingeridas.

• Colocar elos, pinos, asas de mola e quaisquer 
ferramentas fora do alcance de bebés e crianças.

• No caso de qualquer peça ou ferramenta ser 
acidentalmente ingerida, procure assistência 
médica de imediato.

• Não utilize as ferramentas fornecidas para 
qualquer outro fim que não o ajuste desta 
bracelete.

CUIDADO
 zAo ajustar o comprimento da bracelete, tenha 
cuidado para não se ferir nos pinos, asas de 
mola ou arestas da ferramenta.

Como ajustar a bracelete com o novo sistema de remoção de elos

(Antes de começar)
• Apenas os elos marcados com uma seta na parte 

inferior são removíveis. A peça de ligação entre um elo 
com uma seta e um elo sem uma seta não pode ser 
removida. 

• As peças usadas para ajustar o comprimento da 
bracelete, tais como pinos e asas de mola, são muito 
pequenas. Para evitar perdê-las durante o processo, 
coloque um pano macio sobre a superfície de trabalho 
antes de ajustar a bracelete, e coloque as peças sobre 
este pano.

• Por favor, siga estas instruções cuidadosamente, uma 
vez que a manipulação brusca das peças (pinos e asas 
de mola) pode causar a deformação das mesmas.

• Não remova as peças para outro fim que não o 
ajuste do comprimento da bracelete, uma vez que as 
peças podem perder-se ou ficar deformadas se forem 
colocadas ou removidas repetidamente.

• As peças usadas na bracelete (pinos e asas de mola) 
são intercambiáveis. Peças usadas em quaisquer elos 
que sobrem após o ajuste, podem ser usadas para 
substituir outras que se tenham perdido ou deformado.

• O modelo da bracelete que ilustra este manual de 
instruções pode diferir ligeiramente da bracelete do 
relógio que adquiriu. Mesmo neste caso, pode seguir 
estas instruções, uma vez que a estrutura da bracelete 
e as peças de ligação são comuns. 

Como segurar a bracelete

Segure a bracelete conforme ilustrado acima, de forma a 
que os elos estejam seguros, facilitando o processo. 

(Peças usadas para regular o comprimento da bracelete)
Orifício exterior

Elos

Asa de mola

Pino

Ferramenta incluída
B   Para ligar os elos A   Para remover os elos.

I. Como remover os elos
Ⅰ-① Com o relógio no pulso, determine quantos elos deseja 

remover. Como guia para determinar o comprimento 
adequado da bracelete, deve conseguir colocar um 
dedo confortavelmente entre a bracelete e o pulso.

Ⅰ-② Usando a ferramenta incluída, retire o pino seguindo 
a direcção indicada pela seta marcada na parte 
posterior do elo. Como acima ilustrado, insira a 
ponta da ferramenta no orifício exterior da peça de 
ligação da bracelete dobrada, até não ser possível 
empurrar mais. O pino será então empurrado para 
fora. Se for difícil remover o pino, dobre a bracelete 
mais algumas vezes e repita o processo.
* Tenha cuidado com a aresta da ferramenta enquanto está 

a usá-la.
Ⅰ-③ Coloque a bracelete verticalmente e retire o pino 

expulso. Quando o pino é removido, o elo da 
bracelete solta-se da peça de ligação.

Ⅰ-④ Quando os elos da bracelete são removidos da peça 
de ligação, a asa de mola fica mais solta. Caso a 
asa de mola não caia, pressione-a para baixo com 
cuidado usando a ferramenta. 

II. Como ligar os elos
Ⅱ-① Insira a asa de mola com firmeza no orifício interior 

conforme ilustrado.
Ⅱ-② Caso a asa de mola não seja inserida no orifício 

interior ou na posição correcta, poderá ficar saliente 
e causar ferimentos. Adicionalmente, tenha o 
cuidado de não deixar a asa de mola saliente 
no orifício interior, uma vez que isto pode causar 
deformações ou danos na peça.

Ⅱ-③ Dobre a bracelete para fora e empurre o pino para 
dentro lentamente.

Ⅱ-④ Com a ponta da cabeça mais curta da ferramenta, 
empurre o pino até este ficar na posição correcta.

Ⅱ-⑤ Certifique-se que os pinos estão colocados nas 
suas posições correctas, caso contrário poderão 
cair quando o relógio estiver a ser usado.  
Usar o relógio quando um dos pinos está saliente 
na lateral de um elo poderá causar ferimentos, ou o 
pino poderá danificar algum objecto tal como uma 
peça de roupa. Páre de usar o relógio de imediato 
caso um pino esteja saliente.

Depois de realizado o ajuste do comprimento, coloque o 
relógio no pulso para verificar se a bracelete tem o tamanho 
adequado ao seu pulso. Se necessário, repita os passos ② 
a ④ de Ⅰ e ① a ⑤ de Ⅱ para ajustar o seu comprimento. 

* Guarde os elos, pinos e asas de mola removidos, e a ferramenta.
* Se não conseguir ajustar a bracelete ou se perder alguma peça, 

asa de mola ou ferramenta, entre em contacto com o serviço 
pós-venda mais próximo de si.


