
Garantia & Support
Este produto é fornecido com garantia de um ano para problemas encontrados 
durante o uso normal. O mal uso ou Easi-Torch™ a abertura d a unidade invalidará 
esta garantia.

Tudo, exceto reparos em garantia, estará sujeito a uma taxa de substituição.

Suporte Técnico
Visite www.tts group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Envie um email para feedback@tts-group.co.uk para obter suporte técnico.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Reino Unido.
Ligação gratuita: 0800 318686 Fax gratuito: 0800 137525

TTS Código do Produto:
EL00101

AVISO: Não descarte este produto em lixo doméstico. 
Entregue-o a um ponto de coleta para reciclagem de 
aparelhos eletrônicos.

ADVERTÊNCIA! Não é adequado para crianças com menos 
de 36 meses devido a peças pequenas - perigo de asfixia. 
Produzido na China, em nome do TTS Group Ltd.
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Easi-Torch™

TTS estão orgulhosos de fazer parte de  PLC



6 Lanternas a LED recarregáveis e 
uma Docking Station

Easi-Torch™

www.tts-shopping.com

Utilizador GUIA DO USUÁRIO



Informações Importantes
Leia com atenção estas instruções antes de usar o Easi-Torch™es e guarde-as para 
referência futura.

n	Easi-Torch™ contém uma bateria não substituível e recarregável.

n	Não tente remover a bateria.

n	Não deixe que o seu Easi-Torch™ entre em contato com água ou outros 
líquidos.

n	Em caso de estática seu Easi-Torch™ poderá sofrer avaria. Neste caso, 
desligue-o e depois religue-o para reiniciá-lo.

Como carregar seu Easi-Torch™
Antes de usar o Easi-Torch™ pela primeira vez, a lanterna precisará ser carregada. 
Coloque todas as lanternas na docking stations, ligue o adaptador de energia na 
docking station e um LED verde acenderá na docking station para mostrar que ela 
está ligada e um LED vermelho acenderá em cada uma das lanternas indicando 
que estão sendo carregadas. Após cerca de quatro horas, o LED âmbar na lanterna 
acenderá indicando que o o Easi-Torch™ está completamente carregado e pronto 
para uso.

Como usar o Easi-Torch™
Uma Easi-Torch™ totalmente carregada terá a duração de aproximadamente duas 
horas de uso contínuo. O indicador de carga da bateria (acima do botão liga/desliga 
indica a carga de bateria restante (100%, 75%, 50%, 25%). Quando houver menos 
de 10% da vida útil da bateria, o LED vermelho começará a piscar. Quando isso 
ocorre, a lanterna deve ser desligada e deve ser recolocada na docking station para 
recarregar. Observe que a lanterna deve estar DESLIGADA ou não recarregará.

Carregador da Easi-Torch™
A Easi-Torch™ é fornecida com um adaptador de carga. O adaptador é fornecido 
apenas com uma tomada no padrão do Reino Unido.



O transformador de isolamento de segurança a ser utilizado com o Docking Station deve ser 
periodicamente analisado para riscos potenciais, tais como danos ao cabo, cordão, tomada, 
invólucro ou outras peças. No caso de qualquer dano, o Docking Station não deve ser 
utilizado até que qualquer dano tenha sido devidamente reparado.

n	A base "docking station" não deve ser usada por crianças com menos de 3 anos de idade.

n	O transformador não é um brinquedo.

n	A base "docking station" deve ser usada apenas com o transformador recomendado.

n	Brinquedos susceptíveis de serem limpos com líquidos devem ser desligados do 
transformador antes da limpeza.

 Problema

 Especificação

Diagnóstico e Solução de Problemas
Easi-Torch™ foi projetado para funcionar de forma confiável e previsível em todas 
as condições normais. No entanto, é possível que ocorram problemas. Verifique os 
seguintes itens antes entrar em contato com o suporte técnico:

Especificações

Easi-Torch™

Tensão 2,4V dc

Tensão 5V dc

100 mA

-20 a 80°C

2 horas de uso contínuo (aproximadamente)

4 horas (aproximadamente)

Em funcionamento

Carga

Corrente de carregamento

Amplitude térmica

Vida da bateria

Tempo de recarga

A bateria está muito fraca. Recarregue a Easi-Torch™

A Easi-Torch™ deve ser desligada antes de ser  
colocada para carregar

O LED vermelho pisca

A Easi-Torch™ não carrega

Solução


