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Características e especificações: 

•LED COB frontal de 3W fornece >240Lumens 

•LED SMD superior de 3W fornece >160Lumens 

•Função de rotação a 120º 

•Íman na base da pega 

•Ganchos na base/topo da pega 

•Tomada de carga e indicador 

•2-3 horas de vida útil 

•3-4 horas de carregamento 

•Adaptador CE 1A 5V com cabo de ligação mini-USB 

OInstruções: 

• Para usar, ligue a unidade a qualquer fonte de energia a 100-240V AC power source, tal como uma tomada de 

parede. Deixe a unidade carregar completamente até que a luz verde no carregador se acenda antes de utilizar. 

• Carregue esta lanterna todos os meses se não estiver constantemente a uso, e, depois de cada utilização, é usada 

para assegurar longevidade. 

• Prima o interruptor no topo da pega para ligar, prima o interruptor novamente para desligar. 

Precauções: 

• Apenas para uso em interiores - não utilizar perto de banheiras, chuveiros, lavatórios, piscinas, jacuzzis, ou em 

qualquer ambiente húmido. 

• Use apenas a voltagem e frequências recomendadas. 

• Manter longe do alcance das crianças. 

• Não operar a iluminação com as mãos húmidas ou molhadas. 

• Manter a lanterna longe de objectos quentes. 

 

Warranty 

GARANTIA LIMITADA DE UM ANO 

Se este produto não tiver um desempenho satisfatório devido a um defeito ou manufactura deficiente dentro de UM 

ANO após a data de compra, devolva-o no local onde o comprou e será substituído, sem quaisquer custos adicionais. 

Danos decorrentes de acidentes não estão cobertos por esta garantia. 
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