
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
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APERTE 1 SEGUNDO PARA
ALTERNAR OS MODOS

CARGA COMPLETA

MEIA CARGA
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RECARREGAR

BOTÃO LIGA/DESLIGA LED INDICADOR DE CARGA
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MODO
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TEMPO DE
DURAÇÃO*

* NÚMEROS ESTIMADOS

FLASH 10h

Voltagem de carregamento 5V.
Não use voltagens superiores.

Podem causar danos ao produto.

Não olhe diretamente para
a luz do farol. Pode causar

 danos à visão.

ATENÇÃO

1. Não expor a bateria a altas temperaturas ou 
chamas. Risco de Explosão! A temperatura da bateria 
nunca deve exceder 104 ° F / 40 °C.
2  Use sempre carregadores adequados com a 
voltagem correta. O uso de cabos e carregadores de 
baixa qualidade ou defeituosos podem causar 
vazamento ou incêndio.
3. O produto não foi projetado para submersão ou 
esguicho d’água em alta pressão.
4. Mantenha o produto longe do alcance de crianças.
5. Partes próximas aos Leds costumam aquecer 
durante o uso. Mantenha longe de objetos inamáveis 
durante o carregamento. Risco de explosão da bateria.
6. Nunca conecte ou desconecte o plugue ou o cabo 
com as mãos molhadas durante o carregamento. Não 
conecte ou desconecte o plugue ou cabo se estiverem 
molhados, risco de choques elétricos.

Encaixe o anel de silicone no gancho frontal 
do farol. Em seguida posicione-o no local 
desejado na extremidade do guidão. 
Entrelace o anel de silicone pelo guidão até 
alcançar o gancho traseiro. Certique-se que 
o farol esteja bem xado.

Conecte a bateria ao carregador e em seguida, ligue o 
carregador a uma tomada de parede. O carregador é adequado 
para tensão de tomada entre 100V ~ 240V. Durante a recarga, 
o indicador no carregador mostra vermelho, e quando estive 
carregado, o indicador cará verde.

Para utilizar o farol desconecte a bateria do carregador, 
em seguida conecte-a ao farol. Certique-se que o 
mesmo esteja xado corretamente. 

7 908005 906767

SAC:
0800 600 1613

Importado por: 

79.133.583/0002-60 

CONTEÚDO: 
1X FAROL COM 2XLEDS CREE 1600LM
1X  RECARREGADOR 8.4V/1A
2X BATERIA LI-ION 2x(1500MAH/7,4V)
2X ANEIS DE SILICONE 

8658
Composição
do Produto:

Origem:
Prazo de ValidadeChina

Garantia: contra defeitos
de fabricação90 dias Indeterminado

FAROL DE ALUMÍNIO 2X LED CREE SUPER BRILHANTE BRANCO 
1600 LUMENS COM BATERIA RECARREGÁVEL 1500MAH

 REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO, ACRÍLICO, 
BORRACHA SILICONE, BATERIA DE ÍON- LÍTIO


