
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

• Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto 
com plásticos.
• Eliminar o produto inutilizável conforme as disposições legais. Utilizar os sistemas de devolução e recolha 
do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.
• Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados. Não 
juntar o produto ao lixo doméstico.
• Elimine as pilhas / baterias usadas sempre de acordo com a legislação ou requisitos locais. Desta forma, 
cumpre as suas obrigações legais e contribui para a proteção do meio ambiente.

1. LED
2. Tomada de carga Tipo C
3. Saída USB (função Powerbank)
4. Tomada de carga de 12V para conector especial (com fonte de alimentação PSU)
5. Regulador de luminosidade (ligar/desligar)
6. Indicação por LED da potência de iluminação
7. Indicação por LED da cor da luz
8. Indicação por LED da capacidade da bateria | Estado de carga
9. Interruptor de seleção da cor da luz
10.Botão Saída USB (função Powerbank)
11. Indicação por LED do modo ativo do Powerbank
12. Pé de suporte ajustável
13. Superfície para fixação de objetos com fixação por íman

• Carregar completamente antes da primeira utilização
• Ligar: rodar o regulador de luminosidade para a direita
• Regulação progressiva da luminosidade
• desligar: rodar o regulador de luminosidade para a esquerda até o batente

Indicação por LED da potência de iluminação: 
20 / 40 / 60 / 80 / 100%
Temperatura da cor da luz ajustável:
Ajustável premindo o interruptor de seleção
Indicação por LED da cor da temperatura da cor da luz ajustável: 
2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvin
Indicação por LED da capacidade da bateria | Estado de carga: 
4x LED permanentes/intermitentes (25 / 50 / 75 / 100%)
Função Powerbank (observar capacidade da bateria disponível):
Ligar aplicação USB
Ligar: Premir tecla USB (LED verde acende)
Desligar: Voltar a premir a tecla USB
Indicação: A função Powerbank é desativada durante o carregamento do projetor.
Carregar:
Inserir sempre o cabo de carga do projetor antes de ligar a fonte de alimentação à tomada
Possível iluminação e carregamento em simultâneo
A potência luminosa é reduzida em aprox. 20% aprox. 70% PSU

SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES

UTILIZAÇÃO CORRETA

Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem:

Informação | Informações adicionais úteis sobre o produto
Indicação | Esta indicação avisa de possíveis perigos de qualquer tipo
Cuidado | Atenção - Perigo, pode causar ferimentos
Aviso | Atenção – Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte

O produto serve de fonte de luz móvel e não se destina a outras aplicações. O produto destina-se exclusiva-
mente ao uso privado em ambientes domésticos e não se destina à utilização comercial nem se adequa à 
iluminação de espaços domés-ticos e apenas à utilização como descrita no manual de utilização. A utilização 
fora desta informação não é considerada como correta, o que pode causar danos materiais ou pessoais. 
Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por utilização errada ou indevida.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO

INDICAÇÕES GERAIS

• Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem instruídas sobre 
a utilização segura do dispositivo e conheçam os perigos. 
• As crianças não devem brincar com o produto. Os trabalhos de limpeza e de manutenção não devem ser 
realizados por crianças sem supervisão. Manter as crianças afastadas do produto e da embalagem. 
• O produto não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com 
o produto ou com a embalagem. 
• Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de 
outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a percentagem de luz azul pode causar perigo para a 
retina.
• Nunca tocar num aparelho ligado à corrente elétrica com as mãos húmidas ou caso este tenha caído na 
água. Neste caso, primeiro desligar a proteção doméstica e de seguida puxar a �cha de rede. 
Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pós ou gases 
combustíveis. 
• Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos. Utilizar apenas uma tomada de fácil acesso para que 
o produto possa ser rapidamente desligado da corrente elétrica em caso de avaria. 
• Todos os objetos iluminados devem estar afastados pelo menos 10cm da lanterna. 
• Utilize o produto exclusivamente com o acessório incluído no volume de fornecimento.
• Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou queimar uma pilha / pilha recarregável. Não atirar para o fogo.
•  O produto pode apenas ser carregado apenas em espaços fechados, secos e amplos, afastado de materiais 
e líquidos com-bustíveis. A inobservância pode causar queimaduras e incêndio.
• A fuga de líquido da bateria / pilha recarregável pode causar queimaduras se entrar em contacto com 
partes do corpo. Em caso de contacto, lave imediatamente as áreas afetadas com água fresca e contacte 
imediatamente um médico.
• Não curto-circuitar os bornes de ligação e as pilhas.

Não utilizar dentro da embalagem.
Não cobrir o produto - Perigo de incêndio.
Nunca sujeitar o produto a sobrecargas extremas, p. ex., calor ou frio extremo, chama, etc.
Não utilizar à chuva ou em espaços húmidos.

Não atirar ou deixar cair
A cobertura do LED não é substituível. Em caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.
A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir toda a 
lanterna.
Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante 
ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.
Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca 
pelo cabo. Indicações relativas à lanterna, fonte de alimentação, assim como tensão de rede na tomada 
devem coincidir com a placa de características.
A lanterna não pode ser colocada no lado da fonte de iluminação ou cair nesse lado.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CARREGADOR USB FORNECIDO JUNTAMENTE

Modelo
Ref. Item
Tipo de LED
Índice de reprodução de cor
Potência (W)
Bateria recarregável
Tensão (V)
Frequência
Fluxo luminoso (lúmenos)
Tempo de recarga aprox.
Autonomia aproximada
Temperatura de cor (5 cores)
Índice de proteção (IP)
Índice de resistência a impacto (IK)
Carregador
Dimensões aprox.
Peso aproximado

VX2500LM30W
2005171
COB de alta resolução
CRI 95
30W
7.4V / 5000mAh / 37Wh Li-ion
110V/220V bivolt automático
50 Hz/60 Hz
2500lm
6.15h
2.45-9.30h
2700k - 3500k - 4500k - 5500k - 6500k
IP65
IK08
5V 2A USB tipo C 5m de cabo
260 x 210 x 96mm
1540g
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BATERIA RECARREGÁVEL

INDICAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE - DESCARTE

O produto contém uma bateria não substituível, se a bateria estiver vazia recarregue-a imediatamente. 

O produto contém uma bateria não substituível, se a bateria estiver vazia recarregue-a imediatamente. 


