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DADOS TÉCNICOS

Com as instruções a seguir, gostaríamos de ajudá-lo a obter 
as melhores funções de sua nova gambiarra.
Guarde este manual de instruções para referência futura 
ou usuários seguintes.

Fonte de luz.

Fluxo luminoso.

Tempo de funcionamento.

Especificações bateria

Tempo de carga

Entrada de carga

Grau de proteção

Temperatura funcionamento

SMD LED alta potência - Frontal
SMD LED alta potência - Topo

120L - Frontal
80L - Topo

3.5h - Frontal
4.5h - Topo

Li-ion 3.7V, 750mAh, 2.78Wh

2.5h

DC 5V 1A

IP 20, IK 07

-10ºC a 40ºC



- Não abra o dispositivo. 
- Não olhe diretamente para a gambiarra - Risco de lesões oculares.
- Não opere em condições que sol incida diretamente ou em
temperaturas extremas.
- Temperatura funcionamento: -10ºC a 40ºC.
- Mantenha longe das crianças! As crianças devem ser 
supervisionadas para garantir que não brinquem com o dispositivo!

Segue abaixo o modo de funcionamento.
- Pressione uma vez o botão, para ligar a luz de topo.
- Pressione a segunda vez o botão, para ligar a luz frontal.
Desligue a gambiarra durante o carregamento.
- O LED indicador da bateria irá ficar vermelho durante a carga.
- Quando o carregameno ficar completo, o LED indicador da bateria irá 
mudar para verde.
- Se o LED indicador da bateria não ligar, por favor remova e volte a ligar o 
carregador.
- O uso de um carregador não autorizado pode danificar a gambiarra e até 
causar um incêndio.
- Antes de utilizar a gambiarra pela primeira vez deve carregar esta por 4-5 
horas.
- Carregue totalmente a gambiarra antes de a armazenar por um longo 
periodo de tempo.

ATENÇÃO

PROCEDIMENTOS DE FUNCIONAMENTO E CARGA.



- Este dispositivo não deve ser descartado no lixo doméstico 
normal em nenhuma circunstância.
- Eliminae do dispositivo através de um centro de eliminação 
autorizado ou numa instalação comunitária de eliminação de 
resíduos. Observe os regulamentos aplicáveis em vigor.

- Não use o dispositivo se existirem danos na carcaça, encaixe ou cabo. 
Consulte o técnico autorizado local.
- Não desmonte o dispositivo! Trabalho de reparação e troca da bateria 
recarregável deverá ser feito apenas por técnicos autorizado.
- Limpe o dispositivo apenas quando este não estiver ligado da corrente 
eléctrica.
- Existe o risco de curto circuito. Reparação do dispositivo apenas por 
pessoas autorizadas e qualificadas. Por favor contacte o seu fornecedor.
- Proteja a bateria de fontes de calor como por exemplo luz solar intensa, 
fogo, agua e humidade. Risco de explosão.
- Se a bateria estiver danificada ou usada de forma incorreta.  Podem ser 
libertados líquidos da bateria. Evite que estes entrem em contacto com a 
pel, podendo causar irritação ou queimaduras. Lave com abundantemente 
com água em caso de contacto com estes líquidos. No caso de entrar em 
contacto com os seu olhos, certifique-se que obtem ajuda médica.
 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

PROTEÇÃO AMBIENTAL



- Contacte a sua instalação de eliminação de resíduos em caso de dúvida. 
Elimine todos os materiais de embalagem através de uma instalação de 
eliminação amiga do ambiente.
Devolva as baterias recarregáveis usadas ao seu revendedor ou 
entregue-as a uma instalação de coleta de baterias.

- Este produto tem 1 ano de garantia contra defeito de fabrico.

GARANTIA


