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Manual de Operações
Fornecedor: Este manual deve ser dado para o usuário deste produto.
Operador (Indivíduo ou Cuidador): Antes de utilizar este produto, leia as instruções e guarde-as para referência futura.
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Uso Pretendido
Smart Check® by ROHO® (Smart Check) é um sistema de feedback de almofada destinado a auxiliar o usuário
salvando parâmetros de enchimento durante a configuração da almofada. Durante as verificações subsequentes do
nível de enchimento, o Smart Check deve indicar se ajustes são
necessários para permanecer dentro dos parâmetros salvados.
O Smart Check deve estar conectado a um ROHO® Single
Compartment Cushion (Almofada de compartimento único) com
tecnologia Sensor Ready® Technology (Almofada Sensor Ready) ou
Almofada ROHO® Hybrid Elite SR (Hybrid Elite SR).

Informações importantes sobre segurança
• Leia estas instruções de forma completa e cuidadosa antes de utilizar este produto.
• Produtos médicos da ROHO têm a intenção de fazer parte de um regime de assistência integral. Um médico deve
fazer recomendações de produto com base em uma avaliação das necessidades médicas e terapêuticas e condição
geral da pessoa. Um médico também deve avaliar deficiência visual, de leitura e cognitiva para determinar a
necessidade de assistência de cuidador com o uso do produto, incluindo fornecer um manual com letras grandes. O
uso deste dispositivo não elimina inspeções de rotina do produto e todas as atividades normais associadas com a
proteção da pele e tecidos macios (trocas de pesos, inspeção da pele, cuidado da pele em geral, etc.)

Avisos
• O Smart Check by ROHO foi concebido para uso somente com a almofada ROHO Sensor Ready Cushion e Hybrid
Elite SR. Usar uma almofada que não seja irá afetar compatível as funções do Smart Check, reduzir ou eliminar
os benefícios da almofada e aumentar os riscos à pele e outros tecidos moles. Usar uma almofada que não seja
compatível também pode resultar em danos ao Smart Check e irá anular a garantia.
• NÃO utilize uma almofada sub-inflada ou super-inflada, porque os benefícios do produto serão reduzidos ou
eliminados, resultando em um aumento do risco para a pele e outros tecidos moles. Se a almofada não parece
estar retendo o ar, ou se você não consegue encher ou esvaziar a almofada, veja a seção Resolução De Problemas
no manual que foi fornecido com a almofada. Contate imediatamente o seu cuidador clínico, distribuidor ou a
ROHO, Inc. se o problema persistir.
• Verifique o enchimento com frequência, pelo menos uma vez ao dia, usando o Smart Check ou uma verificação
manual.
•• Realize configurações Smart Setup ou Optional Setup novamente se as seguintes alterações ocorrerem: 1)
uma pessoa diferente estiver usando o Smart Check; 2) uma cadeira diferente ou almofada diferente estiver
sendo usada; ou 3) a pessoa passar por alterações fisiológicas (por exemplo, perda ou ganho de peso). Antes
de realizar uma nova Configuração, você precisa ‘limpar’ sua configuração Smart Check; ver Instruções de
Restauração (Hard Reset).
• MANTENHA AS BATERIAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E QUAISQUER PESSOAS QUE TENHAM UMA TENDÊNCIA
DE LEVAR OBJETOS NÃO COMESTÍVEIS À BOCA. Engolir ou inalar pode levar a lesões graves ou morte. Busque
assistência médica emergencial IMEDIATAMENTE.
• TENHA CUIDADO quando na presença de crianças para evitar riscos de estrangulamento. Separe o Smart Check
quando não estiver em uso e guarde-o em um local seguro e acessível.
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Importantes Informações de Segurança, cont.
Alertas, Cont.
• A utilização de acessórios (por exemplo, uma bomba ou capa de almofada) diferentes daqueles fornecidos pela
ROHO, Inc., podem não ser seguros e podem anular a garantia do produto.
• NÃO modifique o Smart Check ou qualquer componente. Fazer isso poderá resultar em danos ao produto e irá
anular a garantia.
• NÃO use na presença de anestésicos inflamáveis e/ou ambientes ricos em oxigênio. Fazer isso irá aumentar o
risco de incêndio ou explosão.
• Se a sua almofada estiver instável durante a (configuração) Smart Setup, realize uma (restauração) Hard Reset
e depois, repita a Smart Setup. Se você ainda achar instável, realize uma configuração opcional (Optional
Setup) e consulte um provedor de saúde.
• A almofada DEVE estar devidamente dimensionada para o usuário. SE NÃO, o Smart Check poderá não
encontrar os parâmetros de enchimento da pessoa durante o Smart Setup, reduzindo ou eliminando os
benefícios da almofada e aumentando os riscos à pele e outros tecidos macios.
• Todos os aspectos do uso do Smart Check descritos neste manual podem ser realizados pela pessoa ou por um
cuidador. Se você não conseguir realizar alguma das tarefas descritas neste manual, procure ajuda.
• RISCO DE QUEIMADURAS: Se a temperatura ambiente exceder 47°C (117°F), NÃO mantenha contato com a
superfície do produto por mais de dez (10) minutos.
• O Smart Check DEVE ser usado SOMENTE com uma capa de almofada ROHO compatível. O uso de uma capa
diferente pode interferir com a precisão das funções do Smart Check.
• NÃO realize a manutenção do Smart Check quando estiver em uso. Fazer isso pode resultar em funcionamento
incorreto.
• Configure sua almofada nas condições ambientais normais. Realize a verificação (Check) quando as condições
ambientais, incluindo temperatura e altitude, mudarem significativamente.

Precauções
• Diariamente: Inspecione o desengate rápido do Smart Check, tubos e estojo do dispositivo para desgaste ou quebras
e para assegurar o encaixe entre os componentes. NÃO continue a usar o Smart Check de alguma parte estiver
danificada ou não puder ser conectada firmemente.
• A ROHO, Inc. recomenda que o Smart Check seja cuidadosamente inspecionado periodicamente por um técnico
qualificado.
• NÃO mergulhe o Smart Check e, líquidos, pois isso irá danificar o aparelho.
• Proteja o Smart Check de choques fortes e bruscos que podem causar danos e/ou quebras.
• NÃO exponha o produto ao calor excessivo, chamas ou cinzas quentes.
• NÃO use a válvula de enchimento, Desengate rápido ou qualquer outro componente do Smart Check como alça para
carregar ou puxar a almofada.
• Exposição prolongada ao ozônio pode degradar alguns materiais usados na fabricação deste produto e afetar a sua
performance e anular a garantia do produto.
• Exposição prolongada à luz UV / ou do sol pode causar desbotamento dos rótulos.
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Legendas
Aviso

Limites de Temperatura

Consulte as instruções para uso.

Limitação de umidade
(relativa, não-condensante)

Local de fabricação

Limitação da pressão atmosférica

Manter seco.

Risco de choques

Limpar à mão

Não dispor em lixo comum.

Ar seco.

Identificação do usuário

Não usar alvejante/solvente.

IEC 60601-1: Type BF Applied Part
(Parte Aplicada)

Bateria fraca: luz âmbar
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Especificações
Condições de Armazenagem
93%

+70°C (158°F)
-25°C (-13°F)

0-5%

Condições de operação
93%

48°C (118°F)
0°C (32°F)
1060 hPa

700 hPa

0-5%

Limitação de Altitude (acima do nível do mar);
Inferior -410 m (-1,350 ft.)
Superior 3185 m (10,450 ft)

-- Smart Check: policarbonato com faceplate de
poliéster
-- Estojo (Storage Case): poliestireno
-- Tubos: poliuretano
-- Desengate Rápido: acetal
-- Este produto está em conformidade com
RoHS2.
-- Smart Check é uma BF Applied Part (Parte
Aplicada) . O Smart Check foi testado e está
conforme com IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,
e IEC 60601-1-11; certificado para CAN/CSA
Standard C22.2 No. 60601-1. Interferência
eletromagnética não é causada pelo Smart
Check e não interfere com o Smart Check.
-- Expectativa de Vida Útil: 5 anos
-- Baterias: tempo de operação típica um (1)
ano
-- O Smart Check é um aparelho com
classificação IP54 (protegido de poeira e
pingos de água).

Detalhes das Partes
Conteúdo da Embalagem Smart Check® by ROHO®, instruções Smart Check, cartão de registro, estojo
Registro de Produto: Envie por correio o registro de produto incluído ou registre seu produto em ROHO.com.
Para obter informações sobre sua almofada, consulte o Almofada de Compartimento Único ROHO® com Tecnologia Sensor
Ready® Manual de Operações ou Almofada ROHO® Hybrid Elite® Manual de Operações.

Smart Check Faceplate
Consulte as instruções
detalhes do painel frontal.

Manual de Operações

Tubing

Desengate
rápido

Cartão de Registro do Produto
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Visão geral

Configuração Correta de enchimento da Almofada: A)sente
na almofada e B)“flutue” acima da base da almofada.

Esta página explica como utilizar o Smart Check para encontrar,
salvar e verificar a configuração de enchimento da sua
almofada. Leia antes de usar o Smart Check.
Configuração (Smart Setup) e Verificação (Check):
1. Siga as Instruções Para Smart Setup. O Smart Check irá
encontrar e salvar a configuração de enchimento da sua
almofada para você.

A

2. Siga Instruções De Verificação (Check). Quando você pressionar
o Check Button, Smart Check irá dizer se você precisa ajustar
sua almofada.

B

Configuração Opcional (Optional Setup) é uma alternativa para a configuração (Smart Setup).

Optional Setup pode ser preferida nas seguintes situações:
-- Um especialista qualificado em assentos determinou uma imersão alternativa e nível de envelopamento para a pessoa.
-- A pessoa deve acomodar as necessidades (tais como postura assimétrica grave) que estão além da imersão e
configuração de envelopamento encontrados pelo Smart Check durante o Smart Setup.
-- A almofada está sendo usada em uma superfície estofada (como uma poltrona).
Avisos:
• Recomendamos que um especialista qualificado em posicionamento seja consultado ao salvar uma
configuração preferida de enchimento da almofada com Configuração Opcional.
• Optional Setup não deve ser usado se a pessoa pesar menos de 90 lbs. (40 kg).

Configuração Opcional (Optional Setup) (e Check)

1. Encontre sua configuração preferida de enchimento da almofada sem usar o Smart Check. (Consulte o Almofada de
Compartimento Único ROHO®com Tecnologia Sensor Ready® Manual de Operações ou Almofada ROHO® Hybrid Elite®
Manual de Operações .)
2. Siga as Instruções de (configuração opcional (Optional Setup), usando Smart Check para salvar sua configuração de
enchimento.
3. Siga Instruções de Verificação (Check). Quando você pressionar o Check Button, o Smart Check irá dizer se você precisa
ajustar sua almofada.

IMPORTANTE!
•• Realize Configuração (Smart Setup ou Optional Setup) quando usar o Smart Check pela primeira vez.
•• Realize configurações Smart Setup ou Optional Setup novamente se as seguintes alterações ocorrerem: 1) uma
pessoa diferente estiver usando o Smart Check; 2) uma cadeira diferente ou almofada diferente estiver sendo usada;
ou 3) a pessoa passar por alterações fisiológicas (por exemplo, perda ou ganho de peso). Antes de realizar uma nova
Configuração, você precisa ‘limpar’ sua configuração Smart Check; ver Instruções de Restauração (Hard Reset).
•• Realize uma verificação (Check) frequentemente, pelo menos uma vez ao dia!
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Instruções para Smart Setup
O Smart Check irá encontrar e salvar a configuração de enchimento para você,
sobre sua almofada em sua cadeira. OBSERVAÇÃO: Os resultados podem variar
dependendo do tipo de corpo.
•• Realize os seguintes passos nas condições ambientais normais.
•• A almofada DEVE estar com enchimento a mais para iniciar o Smart
Setup. Você pode se sentir temporariamente instável; portanto, prossiga
com cuidado.
•• A pessoa DEVE estar sentada sobre a almofada na cadeira antes de usar
o Smart Check.
1. Coloque a almofada
na cadeira. Coloque o
bico da bomba sobre a
válvula de enchimento.
Se uma capa de
almofada for
utilizada, coloque a
capa sobre a
almofada antes
de encher.

Almofada
Sensor Ready

Symbols and Lights for Smart Setup
Setup
Button
Red Light
“Remove air.”
Green Light
“Setup is complete.”

Check
Button

Red Light
“Add air.”

3

1

Capa da Almofada

Desengate rápido Válvula de Enchimento
Hybrid
Elite SR

Capa da Almofada

3. Sente-se na cadeira na sua posição usual.
Puxe para remover a guia (somente na primeira
utilização).

1

Desengate rápido Válvula de Enchimento

4

2. Abra a válvula de enchimento. Encha ‘a mais’ a
almofada até haver uma saliência. Feche a válvula de
enchimento. Remova a bomba.
Almofada
Sensor Ready

2

Abrir
Hybrid
Elite SR

Desengate rápido

2

4. Certifique-se de que a válvula de enchimento está
fechada. Anexe o Smart Check à almofada. Quando
a conexão estiver presa ouvir-se-á um “clique”.

Fechar
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Instruções para Smart Setup, Cont.
5a.

OBSERVAÇÃO: : Se você ver a luz de seta
para cima  ao pressionar o Check Button:
1) Certifique-se de que o desengate rápido
está bem preso, e 2) Abra a válvula de
enchimento, adicione mais ar, feche a válvula
de enchimento e pressione novamente
o Check Button . Repita até ver a luz
vermelha de seta para baixo.

5a. Pressione o Check Button . Quando ver a luz
vermelha de seta para baixo , prossiga para o
passo 5b.

5b.

5b. Pressione (mas não segure) o Setup Button. A
luz vermelha de seta para baixo agora irá piscar . Abra
a válvula de enchimento, libere o ar (aproximadamente
30 a 60 segundos)*, e aguarde a luz verde piscando.
Se a luz vermelha  de seta para baixo para de piscar antes de ter
aberto a válvula, volte para o 5a.
*Para assegurar uma leitura precisa: Permaneça imóvel e evite
restringir o fluxo de ar enquanto libera o ar da almofada.

Ao ver a luz verde piscando, feche a
válvula de enchimento. A luz verde
significa que Setup (configuração) está
completa.
Sua almofada agora está configurada.
Próximo: Ver Instruções de Verificação (Check).

Armazene o Smart Check em um local seguro e acessível. Ver instruções Desconexão e Armazenamento.
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Instruções de Verificação (Check)

Símbolos e Luzes para a Verificação (Check)

Realize uma verificação (Check) após completar o Setup (Smart Setup ou Optional Setup).

Como realizar uma verificação (Check):
1. Você deve estar sentado em sua posição normal.
2. Pressione o Check Button.
3. Consulte a tabela abaixo.

Luz vermelha
“Remover o ar.”
Ver a tabela de
Verificação (Check).
Luz verde
“Dentro da configuração de enchimento
salvada.”

••Realize uma verificação (Check) frequentemente, pelo menos uma vez ao dia!
••Se uma capa foi utilizada durante a configuração da almofada, a mesma capa
deve ser usada durante o Check.
••Realize um Check quando houver uma mudança significativa de altitude.

Setup
Button

Check
Button

Luz vermelha
“Ação requerida Ver a
tabela de Verificação
(Check).”

Tabela de Verificação (Check)
OBSERVAÇÃO: Após realizar um Check, você pode escolher realizar uma verificação manual (Hand Check) para se familiarizar com seus
parâmetros de enchimento. Ver o Guia de Verificação Manual (Hand Check).
OBSERVAÇÃO: Você poderá adicionar ou remover uma pequena quantidade de ar e ainda estar dentro da configuração de enchimento da sua
almofada. O Smart Check armazena a configuração de enchimento da sua almofada com algum espaço para ajustes.

Luz

Luz

Status

Ação

A almofada está dentro da configuração
de enchimento salvada.

Não é necessária nenhuma outra ação.

Causas possíveis

Ação

Seu peso pode estar mal distribuído.

Realize uma troca de peso para circular o ar na almofada e depois
pressione o Check Button para obter uma nova leitura.

O desengate rápido não está bem preso
à almofada.

Certifique-se que a conexão está segura e pressione o Check Button
para obter uma nova leitura. Ver Resolução de problemas neste manual.

A almofada precisa de mais ar.

Abra a válvula e adicione mais ar à almofada (6 a 10 bombeadas).
Feche a válvula. Pressione o Check Button para obter uma nova leitura.
Repetir conforme necessário.
Se você não conseguir fazer os ajustes sozinho, interrompa
o uso até conseguir ajuda.

Luz

A almofada ou o desengate rápido têm
um pequeno vazamento.

Ver Resolução De Problemas no Almofada de Compartimento Único ROHO®
com Tecnologia Sensor Ready® Manual de Operações, Almofada ROHO®
Hybrid Elite® Manual de Operações ou contate o Atendimento ao Cliente.

Causa

Ação

A válvula está com excesso de ar.

Abra a válvula e remova o ar da almofada até ver a luz verde. Feche a
válvula.
Se você não conseguir realizar essa tarefa, procure ajuda.
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Instruções de configuração opcional (Optional Setup)

Configuração opcional (Optional Setup) é uma alternativa para Smart Setup que registra sua configuração favorita de enchimento da almofada. Ver Visão geral para obter
mais informações.
Símbolos e Luzes para o Optional Setup

Parte Um: Ajuste sua almofada com o Smart Check

1. Realize uma restauração (Hard Reset). Ver Instruções Para Restauração (Hard Reset).
OBSERVAÇÃO: Para o primeiro uso, remova a presilha da bateria.
2. Encha a almofada e coloque-a na cadeira. Sente na almofada na sua posição usual.
Ajuste a almofada seguindo as instruções de Ajuste da Almofada no Almofada de
Compartimento Único ROHO® com Tecnologia Sensor Ready® Manual de Operações ou
Almofada ROHO® Hybrid Elite® Manual de Operações.
3. Realize uma verificação manual para confirmar a imersão e envelopamento. Ver o Guia De
Verificação Manual (Hand Check) neste manual.)

Setup
Button

Luz verde
“Configuração está
completa”.

Check
Button

Parte Dois: Salve sua Configuração com Smart Check

• Recomendamos que um especialista qualificado em posicionamento seja consultado ao salvar uma configuração
preferida de enchimento da almofada com Configuração Opcional.
• Realize os seguintes passos nas condições ambientais normais.

4s

Meccanismo di
disconnessione
rapida

4. Certifique-se que o Smart
Check está conectado à
sua almofada. Quando
a conexão estiver presa
ouvir-se-á um “clique”.

5. Certifique-se de que a válvula de 6. Pressione e mantenha pressionado o Setup Button por
enchimento está fechada. Pressione quatro (4) segundos até ver uma luz verde. A luz verde
indica que sua configuração preferida de enchimento
o Check Button  para ativar o
da almofada foi salva.. A luz verde NÃO indicar uma
Smart Check. Você verá um luz
Configuração de Enchimento Adequada da Almofada.
vermelha  ou . NÃO adicionar
Ver Aspectos Gerais para mais informações.
ou remover ar.
Sua almofada agora está configurada.
Armazene o Smart Check em um local seguro e
Próximo: Ver Instruções de Verificação (Check).
acessível. Ver instruções Desconexão e Armazenamento.

Guia de Verificação Manual
(Hand Check)
Use este guia para ajustar sua almofada durante a configuração
opcional (Optional Setup). Uma verificação manual também é
recomendada após realizar o Smart Setup para ter um ponto de
referência se precisar ajustar sua almofada sem o Smart Check
(por exemplo, se o aparelho foi colocado errado).
Antes de realizar um controle manual, consulte informação
Assegure que haja, pelo menos, 1/2 pol. (1,5 cm) de ar
importante de segurança e leia a advertência sobre o uso de uma
apoiando as proeminências ósseas da pessoa.
almofada com pouco ar e/ou uso de almofada com muito ar.
1. Coloque sua mão entre você e a almofada. Sinta a saliência óssea mais baixa. Você deve conseguir mover um pouco a ponta dos
seus dedos.
2. Se achar que a almofada está como muito ou pouco ar, ajuste como necessário e veja Instruções de Verificação (Check) e Visão Geral.
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Instruções de Restauração (Hard Reset)
Antes de realizar uma nova configuração (Setup), você deve limpar
a configuração no Smart Check realizando uma restauração (Hard
Reset). OBSERVAÇÃO: O Smart Check pode estar conectado ou
desconectado durante a restauração (Hard Reset).
1. Certifique-se de não haver luzes acesas ou piscando.
2. Simultaneamente pressione e segure o Check Button E o Setup
Button por cinco (5) segundos. Cada uma das luzes irá piscar
uma vez, indicando que sua configuração anterior foi removida.

5s

+

3. Após a Reinicialização Total estar concluída, siga as instruções
de configuração como indicado neste manual.

Desconexão e Armazenamento
Para Desconectar o Smart Check da Almofada: Pressione para baixo no fecho cinza, depois separe.
Para Guardar o Smart Check: Você pode desconectar e guardar o Smart Check em um local seguro e acessível
quando não estiver em uso (por exemplo, o estojo fornecido com o Smart Check).
Confirme que o Smart Check não está pressionado contra seu corpo.

Resolução de problemas
Problema

Ação

Nenhuma luz aparece no Smart Check após pressionar Certifique-se que a presilha foi removida do compartimento da bateria.
o Check Button.
Confirme o tipo de bateria e seu posicionamento. Substituir as baterias se
necessário. Contate o Atendimento ao Cliente se o problema persistir.
Smart Setup: Após pressionar o Check Button, o Smart
Check ainda exibe a luz vermelha “adicionar ar” 
, mas você confirmou que a almofada está com ar
‘a mais’ e que o desengate rápido está preso com
firmeza.

Inspecione o anel (O-ring) do desengate rápido para desgaste ou danos.
Se houver danos, contate o Atendimento ao Cliente.
Inspecione a almofada para pequenos vazamentos. Ver Resolução de
Problemas no Almofada de Compartimento Único ROHO® com Tecnologia
Sensor Ready® Manual de Operações ou Almofada ROHO® Hybrid Elite®
Manual de Operações.

Configuração Opcional (Optional Setup): Você não
vê uma luz verde após pressionar e segurar o Setup
Button por quatro (4) segundos.

Repita a Parte 2 das Instruções de Configuração Opcional (Optional Setup).
Se você ainda não vê uma luz verde, note que a Configuração Opcional
(Optional Setup) pode não ser compatível com suas necessidades físicas
ou preferências. Consulte Visão Geral e Instruções Do Smart Setup, ou contate
seu médico ou Atendimento ao Cliente.

Você precisa de assistência com o uso ou manutenção Contat o Atendimento ao cliente.
do Smart Check ou encontrou um problema
inesperado.

Garantia Limitada
Termo de Garantia Limitada: 24 meses a partir da data em que o produto foi originalmente adquirido. Veja também o suplemento de
Garantia Limitada fornecido com o seu produto, ou contate o Atendimento ao Cliente.
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Limpeza e desinfecção
•• Limpeza e desinfecção são processos separados. Limpeza deve vir antes da desinfecção.
•• Quando utilizado pela mesma pessoa, limpe e desinfete o produto o mais seguido possível. Antes de utilizar para
uma pessoa diferente, limpe, desinfete e verifique o produto para um funcionamento adequado.
•• Siga as orientações de segurança dos rótulos dos produto de limpeza e desinfecção.
•• O Smart Check não deve ser limpado com acetona, MEK, tolueno ou removedores de adesivos.
•• NÃO mergulhe o Smart Check em líquidos.
Para Limpar: Limpe o Smart Check com detergente neutro e um pano ou esponja limpo e macio. Secar no Ar.
Para Desinfetar: Limpe o Smart Check com uma esponja desinfetante sem alvejante. Secar no Ar.
Esterilização: O Smart Check não é embalado em condições estéreis, nem precisa ser esterilizado antes do uso. Altas
temperaturas aceleram o envelhecimento e causam danos à montagem do produto.

Substituição das baterias

+

A luz de bateria fraca significa que as baterias
devem ser substituídas.
-- O Smart Check irá lembrar da sua configuração salvada após a
troca das baterias.
-- Para preservara vida útil da bateria, o Smart Check entra
automaticamente no modo “sleep” quando não estiver em uso.
-- Vida útil esperada das baterias: um (1) ano.

1. Separe o Smart Check da almofada no desengate rápido.
2. Use uma chave de fenda Phillips com um cabo isolado para soltar o parafuso e abrir a porta das baterias.
3. Use a chave de fenda para soltar as baterias.
4. Procure o “+” e coloque duas (2) baterias alcalinas 1.5 volt tipo botão (LR44, A76, AG13 ou equivalentes).
5. Feche a tampa da bateria.
6. Aperte o parafuso. OBSERVAÇÃO: Se o parafuso não estiver completamente apertado, as baterias podem estar
expostas à umidade, resultando em danos ao produto.

MANTENHA AS BATERIAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E QUAISQUER PESSOAS QUE
TENHAM UMA TENDÊNCIA DE LEVAR OBJETOS NÃO COMESTÍVEIS À BOCA. Engolir ou inalar pode
levar a lesões graves ou morte. Busque assistência médica emergencial IMEDIATAMENTE.

Descarte
Descarte o produto e/ou componentes de acordo com as regulamentações aplicáveis em sua jurisdição,
(incluindo descarte de lixo eletrônico). NÃO INCINERAR.
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