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Sobre este manual 

 

 As operações do botão são indicadas utilizando letras. 

 

 Cada seção deste manual oferece as informações que você precisa 

saber para operar de forma eficiente o seu relógio. Maiores 

detalhes e informações técnicas podem ser encontradas na seção 

“Referências”. 

 

 Para garantir que este relógio lhe proporcione o tempo de serviço 

para o qual foi concebido, certifique-se de ler atentamente e seguir 

as instruções fornecidas pelo seu manual do usuário. 
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Agradecimento 

 

Para nós, é motivo de muita satisfação ter você como cliente. 

 

A partir de agora, você é proprietário deste magnífico relógio Jean Paul 

Watches. E para você aproveitar o máximo do seu relógio, leia com 

atenção este manual e, sempre que quiser maiores informações, acesse 

www.jpwatches.com.br e saiba tudo sobre os nossos relógios e os 

próximos lançamentos. 

 

Seja bem vindo e obrigado por ter escolhido a Jean Paul Watches. 

http://www.jpwatches.com.br/
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Ajuste das horas 

 

     Para ajustar as horas do relógio, basta puxar para a direita o pino de 

ajuste de horas localizado à direita da caixa do mostrador das horas 

conforme ilustração. 

 

Pino para ajuste das horas 
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Especificações 

 

Gênero: Unisex 

Estilo: Esporte Fino 

Mecanismo: Analógico 

Material da Pulseira: Resina Branca 

Material da Caixa: Metal 

Cor do Mostrador: Branco 

Duração da Bateria: Em média 02 anos 

Ponteiro: Fosforescente 

Tipo de Fecho: Fivela Tradicional 

Largura da Caixa: 4,5cm 

Espessura da Caixa: 0,7cm 

Largura da Pulseira: 2,0cm 

Comprimento da Pulseira: 24,0cm 

Diâmetro do Visor: 3,2cm 

Peso: 0,110 Kg 

Dimensões da Embalagem (CxLxA): 8,7 x 8,7 x 9,5cm 

Peso da Embalagem: 0,180Kg 

Garantia: 01 ano de garantia 

Acompanha manual em português e certificado de garantia 
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Manutenção pelo usuário 

 

Pilha: A pilha é instalada durante a fabricação e dever ser substituída ao 

primeiro sinal de enfraquecimento (ponteiro dos segundos permanecendo 

parado por um período superior a 1 segundo) por um relojoeiro. 

 

Cuidados com o seu relógio. 

 Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa superior. 

 A exposição a uma carga eletrostática forte pode fazer com que o 

relógio exiba uma hora errada e pode até avariar os componentes 

do relógio. 

 A carga eletrostática também pode causar o aparecimento 

momentâneo de linhas que se parecem com circuitos no mostrador. 

Isso, no entanto, não afeta as funções do relógio. 

 Em caso de um considerável aquecimento do relógio, entre em 

contato imediatamente para o nosso SAC. 

 Evite a exposição do relógio à temperaturas extremamente altas. 

 Embora o relógio seja projetado para resistir a vários choques sob o 

uso normal, evite utilizá-lo de forma violente e não deixe-o cair. 

 Não utilize a pulseira do relógio apertada demais no pulso. Você 

deve deixar um espaço de modo que um dedo possa ser colocado 

entre a pulseira e o pulso. 

 Utilize um pano seco ou um pano umedecido com água e uma 

mistura de detergente neutro para limpar o relógio e a pulseira. 

Nunca utilize outros produtos químicos (tais como benzina, 

diluentes, aerossóis, etc). 

 Não deixe que o relógio entre em contato direto com líquidos para 

cabelo, águas-de-colônia, cremes bronzeadores, e outros 

cosméticos, pois isto pode causar a deterioração das partes 

plásticas do relógio. Se o relógio entrar em contato com esses ou 

outros cosméticos, limpe-o imediatamente com um pano seco e 

macio. 
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 Guarde sempre seu relógio em um lugar seco quando não estiver 

utilizando-o. 

 Não coloque o relógio em contato direto com gasolina, solventes 

para limpeza, aerossóis, agentes adesivos, tintas, etc. Reações 

químicas com tais agentes podem destruir as vedações,a caixa e o 

acabamento. 

 Os acabamentos coloridos podem ser descoloridos e desgastados 

por uma pressão muito forte, raspagem, esfregação constante, 

fricção, etc. 

 Alguns modelos possuem impressão em serigrafia nas pulseiras. 

Seja cuidadoso com a limpeza dessas pulseiras evitando esfregar 

com muita força nos desenhos estampados. 

 Guarde cuidadosamente este manual e qualquer outro documento 

que venha com o relógio num lugar seguro para futuras referências. 

 

Para relógios equipados com pulseiras de resina... 

 

 Pode-se observar uma substância pulverosa esbranquiçada na 

pulseira. Esta substância não causará danos à sua pele ou roupa, 

e pode ser removida facilmente com um pano. 

 Guardar o relógio em uma área sujeita a alta umidade ou deixar 

a pulseira de resina molhada com suor ou água, pode deteriorar, 

cortar ou rachar a pulseira. Para garantir uma longa vida útil para 

a pulseira de resina, remova a sujeira ou água da pulseira com 

um pano macio o mais rápido possível. 
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A Mercomax Comércio e Importação de Produtos Eletroeletrônicos Ltda (distribuidora dos 

relógios Jean Paul Watches no Brasil) não assume nenhuma responsabilidade por 

quaisquer perdas ou reclamações de terceiros que possam provir do uso deste relógio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

 

MERCOMAX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA 

CNPJ: 11.140.658/0001-15 

Garantia de 01 ano (Inclusos 03 meses de garantia do CDC e 09 meses estendido) 

SAC: (011) 3622-6212 – sac@jpwatches.com.br ou acesse www.jpwatches.com.br  

mailto:sac@jpwatches.com.br
http://www.jpwatches.com.br/

