
 
 
 
 

 
Instruções de uso Lanterna recarregável de 1.000.000 velas 

 
 

Instruções de segurança 
Mantenha longe de crianças 
Não use em tempo molhado; guarde em lugar limpo e seco. 
Não use se a lanterna estiver danificada 
Nunca encurte os terminais da bateria embutida juntos. 
Nunca tente trocar a lâmpada quando a lanterna estiver carregando. 
Não exponha a bateria à chamas ou altas temperaturas, a bateria pode explodir. 
Nunca olhe diretamente para o feixe de luz. 
Atenção! A lente ficará quente depois de uso prolongado. 
Não tente desmontar a bateria ou remover qualquer peça do terminal da bateria. 
Antes de descartar o dispositivo, proteja os terminais expostos. 
O feixe de luz deve ser usado completamente somente com o uso de escudo protetor. O escudo é feito 
de vidro, com espessura de 3mm e diâmetro de 142mm. A lanterna deve ser movida com cuidado para 
evitar a quebra do escudo. 
Mantenha objetos a 0,5m de distancia da lanterna quando em uso. 
 
Usando a lanterna recarregável 
Use o interruptor da lanterna para ligar as 37 luzes LED. 
O cabo pode ser girado em 90° pressionando o botão de escape e girando até que o botão encaixe 
novamente em seu lugar. Não use entre duas posições fixas. 
Use o cabo horizontalmente como um cabo convencional, ou verticalmente como uma pistola. 
 
Recarregando a bateria 
 
A bateria na lanterna precisará ser recarregada completamente antes do uso. 
Certifique-se de que a lanterna está desligada antes de recarregar a bateria. 
Insira o plugue do adaptador DC dentro da tomada no lado direito da lente antes de conectar o 
adaptador na tomada da parede. 
A recarga completa levará 10 horas. Não recarregue além disso. 
Não recarregue a bateria por mais de três horas com carregadores veiculares, isso pode danificar a 
bateria. 
A recarga da bateria com carregador veicular deve sempre ser feita enquanto o veiculo estiver ligado 
para evitar que a bateria do carro descarregue. 
A lanterna deve ser totalmente recarregada antes de ser armazenada. 
A bateria precisará ser recarregada se não for usada por mais de 3 meses, para garantir a longa 
durabilidade da bateria. 
 
Descarte da bateria 
O ácido da bateria tem vida útil de muitos anos, quando a bateria vence, deve ser removida para 
reciclagem.  
 
Termo de garantia 
A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes 
condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto 
em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de 3 meses, contados a partir da data da emissão da nota 
fiscal. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial (intensivamente) e se 
restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do equipamento. 
Garanta sua garantia! 
Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não será 
concedida. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Regras gerais de garantia 
Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a 
negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, os 
quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia. É de responsabilidade do 
agente da assistência técnica a substituição de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente 
também será responsável por definir se os reparos e substituições necessários estão cobertos ou não 
pela garantia. 
Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, bateria,  graxa, combustíveis etc.; 
2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência 

técnica . 
3. Danos causados por fenômenos da natureza; 
4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 
5. Manutenções rotineiras, como: 

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc.; 
5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de ar, vela de ignição, 

lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e baterias; 
6.Peças de desgaste natural, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, 
cora, rolamento, entre outros. 
7.Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de 
produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de 
maresia ou corrosão; 
8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 
9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 
10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razão da 
movimentação, transporte ou estocagem. 
11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundo da instalação 
de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 
12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 
13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 
Atenção: 
Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do 
desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente 
apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 
 
Extinção da garantia: 
A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 
2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 
3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no manual 

de instruções. 
4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 
5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, misturado 

incorretamente (motores de 2 tempos). 
6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 
7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil. 
8. O prazo de validade estiver expirado. 
9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 

 
Obs.  Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima pode não ser aplicável 
para o equipamento adquirido. 
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