(170IO) DELUXE 5-IN-1 LED LIGHT PORTUGUESE 4.875” X 7.25” 07/10/2014

INTEX® MANUAL DO USUÁRIO
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Luz LED Multifunções Recarregável – 1 Watts Modelo CL1111
LEIA , ENTENDA E SIGA CORRETAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO

ATENÇÃO
• Somente para uso adulto. Este produto não é um brinquedo, mantenha fora doalcance das rianças.
• Não olhar diretamente para a luz emitida por este produto.
• Não disponha a bateria em lixos irregulares, tais como lixos municipais ou próximo ao fogo, por ser recarregável pode
ocorrer vazamento de gás ou explosão.
• Este produto é avaliado contra a chuva e salpicos de água. Não deixe cair ou mergulhar na água.
Informações Gerais
• Este produto é alimentado por uma bateria recarregável embutida interna.
• Sempre compre o tamanho e a grade corretos da bateria mais adequada para o uso pretendido.
• Limpe os contatos da bateria e também os dispositivos antes da instalação da bateria.
• Certiﬁque-se de baterias estão instaladas corretamente em relação à polaridade (+ e -).
• O LED é uma fonte de luz durável. Ela nunca vai precisar ser substituída.
• O tempo de funcionamento para este produto depende da forma contínua ou alternada de como ele é executado. O uso
intermitente aumenta o tempo de funcionamento da bateria.
• Para limpar o produto, use somente um pano úmido. Evite limpeza forte, água em excesso e escova abrasiva.
Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especiﬁcações e
aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.
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Lista das partes
1.
2.
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Adaptador de corrente 12V DC
Cabo USB

Indicador do nível da Bateria embutida e recipientes de carga
A luz do indicador da bateria embutida e a entrada do recipiente de carga
estão localizados no lado esquerdo abaixo da aba da borracha.
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Quando o dispositivo estiver ligado e a bateria embutida estiver em
funcionamento, ele automaticamente detecta o nível da bateria embutida
como segue:
•
Se a luz indicadora estiver piscando vermelho o nível da bateria está
com cerca de 40% ou menos, e requer o carregamento.
•
Se a luz indicadora estiver desligada o nível da bateria está com cerca
de 40% ou acima.
2
Métodos de carregamento
A luz indicadora da bateria embutida ﬁcará vermelha enquanto estiver
carregando, e verde quando estiver totalmente carregada:
• Através de um computador conecta-se o cabo USB. Isto leva de 5 a 6
horas até que a bateria esteja completamente carregada. (veja ﬁgura 1)
• Uma tomada 12V DC do veículo através do adaptador de energia de 12V
DC com o cabo USB. Isto levará de 2 a 3 horas para carregar a bateria
completamente. (veja ﬁgura 2)

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Página 2

Figura 1

2

1
Figura 2

(170IO) DELUXE 5-IN-1 LED LIGHT PORTUGUESE 4.875” X 7.25” 07/10/2014

170
IO

Funções e operações
Para instalar ou substituir a bateria embutida recarregável:
• Remova os parafusos com uma chave de fenda phillips (não inclusa) e levante a tampa (veja ﬁgura 3)
• Insira a bateria recarregável (tipo: 18650; 3.7V, 2000mAh), seguindo a orientação indicada no compartimento da bateria
(veja ﬁgura 4).
• Veriﬁque se o o-ring da tampa está no lugar e recoloque a tampa da bateria de volta (veja ﬁgura 5).

Figura 3

Figura 5

Figura 4
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Funções e operações (Con.)
• Aperte o botão liga/desliga: Ajuste o brilho da luz para o modo lanterna e luminária (veja ﬁgura 6):
Pressione o botão

Figura 6

Brilho

porcento

Vida útil da bateria

1 vez

Baixo

8%

* 35 horas

2 vezes

Médio

50%

* 8 horas

3 vezes

Alto

100%

* 3 horas

Quatro vezes

SOS, Luz de Emergência
SOS sinal de luz internacional

100%

Cinco vezes

Luz pisca-pisca para perigo

100%

Seis vezes

Desligado

* Com base em uma bateria totalmente carregada.
• O brilho da luz de perigo do pisca-pisca e a luz de emergência são padrão para a potência máxima (100%) e não podem
ser ajustados.
• Quando a luz estiver acesa, pressione e segure o botão por 3 segundos para desligar a luz.
• Quando a luz estiver apagada, pressione e segure o botão por 3 segundos, você pode mudar a luz para a função SOS
diretamente.
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Funções e Funcionamento (Con.)
• Girando o botão: ajuste o uso entre luminária e lanterna:
ߦ Gire totalmente no sentido horário: para converter do modo lanterna para o modo luminaria 360 graus para ser
pendurado ou colocado sobre a mesa (veja ﬁgura 7).
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Figura 7
ߦ Gire em sentido anti-horário: Para converter para o modo tocha / lanterna e ajustar o ângulo do foco do feixe e
distância focal. Pode ser pendurado na parte de trás para produzir um efeito de lanterna baixa (veja ﬁgura 8).

Figura 8
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Garantia limitada
Sua Luz LED Multifunções Recarregável foi fabricada com materiais da mais alta qualidade e acabamento. Todos os
produtos têm sidos checados e não tem defeitos. Esta Garantia Limitada aplica-se apenas a Luz LED Multifunções
Recarregável.
A seguinte disposição é válida apenas para os estados membros dos países europeus: A regulamentação jurídica da
diretiva 1999/44/CE não será efetuada por esta garantia Intex.
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O Limite de Garantia é aplicado apenas para comprador original e não é transferível. Esta garantia limitada é válida pelo
período de um ano (1) ano a partir da data da compra. Guarde o recibo de compra junto com este manual, pois ele será
solicitado e deve acompanhar a solicitação da garantia ou a garantia limitada estará inválida.
Se for encontrado defeito de fabricação no período de (1) um ano, por favor contate o Centro de Serviços Intex apropriado
listado na folha “Centros de Serviço Autorizados”. O centro de serviço determinará a validade da solicitação.
GARANTIAS INCLUÍDAS ESTÃO LIMITADAS AS CONDIÇÕES DESTA GARANTIA E EM NENHUM EVENTO DEVEM
INTEX, OS AGENTES AUTORIZADOS OU EMPREGADOS SER RESPONSÁVEL PELO COMPRADOR OU QUALQUER
OUTRA PARTE POR CONSEQUENCIAS DIRETAS, DANOS OU RESPONSABILIDADES. Alguns países ou jurisdições
não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou prejuízo com conseqüência, portanto a limitação ou exclusão
acima pode não aplicar-se a você.
Esta Garantia Limitada não se aplica se a Luz LED Multifunções Recarregável estiver sujeita a negligência, uso anormal ou
operação, acidente, operação inadequada, alimentação imprópria ou contrária atual para instruções de uso, ou danos
causados por circunstâncias alheias ao controle da Intex, incluindo, mas não se limitando a, o desgaste normal e danos
causados pela exposição ao fogo, inundações, frio, chuva ou outras forças externas do ambiente. Este Garantia Limitada é
aplicado somente para partes e componentes vendidos pela Intex. A Garantia Limitada não cobre alterações não
autorizadas, reparos ou desmontagem por nenhuma outra pessoa, que não seja do Centro de Serviços Intex.
Ferimentos, danos em propriedades ou pessoas não estão cobertos por esta garantia.
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