
D3SERIES      MANUAL DO USUÁRIO  E TERMO DE GARANTIA 

 
ESPECIFICAÇÕES 
Modelo:   D3-18650 
Dimensões (cm):  L15.0xH4.0xB2.8 
Peso (sem bateria):  240 g 
Múltiplos Modos:  100% - 50% -10% de brilho - STROBE - SOS - OFF 
Interruptor:  magnético de rotação (patenteado) 
Fonte de Luz:  LED 
Saída de Luz:  250/200/120/80 * Lumens 
Autonomia:   3,0 / 4,0 / 6,0 / 10,0 * horas 
Alcance efetivo:  100 m 
Material de Construção:  alumínio anodizado 
Tipo de Bateria:  1 × 18650 recarregável 
 

                       

 
1. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
 

Instalação da Bateria: soltar a tampa girando no sentido anti-horário e inserir gentilmente uma bateria totalmente carregada na lanterna com o pólo positivo da bateria para frente, fechar a tampa 

girando no sentido horário até que esteja em uma posição firme.  

 

Antes do uso certifique-se que as tampas dianteira e traseira estão completamente fechadas. Nota: a tapa dianteira deve ser aberta apenas para a troca do LED, portanto não a abra 

desnecessariamente.  

 

Ajuste de Modos: mantenha o corpo lanterna firme com uma mão e gire o interruptor magnético rotativo (no sentido horário ou anti-horário) para regular o modo de operação no sistema 3+2:  

100% / 50% / 10% / Strobo / SOS / OFF  

 

2. COMO RECARREGAR 

Coloque a bateria recarregável dentro do recarregador com o pólo positivo na posição indicada. O tempo de carga é normalmente menor que 3 horas para uma carga completa. Depois de uma 

carga completa, o carregador automaticamente manterá a tensão de carga num valor ideal para evitar sobrecarga da bateria. 

3. MANUTENÇÃO 

Para garantir uma vida útil prolongada e evitar alagamentos: 

• limpe frequentemente os sulcos e os o´rings com pano limpo; 

• aplique uma camada fina de graxa de silicone (não utilize outro tipo de lubrificante); 

• após o uso, lave com água doce ou água com sabão neutro e em seguida limpe e seque com pano macio (se possível mantenha a lanterna submersa por mais de uma hora); 

• antes do uso verifique a lubrificação dos o´rings e o fechamento correto das tampas dianteira e traseira; 

• troque os o´rings uma vez por ano; 

4. ATENÇÃO 
A lanterna produz calor substancial se ligada fora da água. Não a deixe ligada se não a estiver usando. Não deixe a lanterna ligada contra material combustível ou materiais que possam ser 

danificados pelo calor. Não deixe a lente quente entrar em contato contra qualquer parte do corpo. Manter longe das crianças. Certifique-se que a lanterna não possa ser ligada quando 

armazenada ou sendo transportada. As baterias recarregáveis podem explodir ou causar queimaduras se for desmontadas; podem causar curto-circuitos se expostas à água, ao fogo ou a altas 

temperaturas. Não coloque as baterias soltas no bolso, bolsa ou outros recipientes que contenham objetos de metal e não as misture com outros tipos de pilhas. Se não for utilizar a lanterna 

durante um período prolongado, remova a bateria da lanterna e a armaze em um local ventilado e seco. 

5. PROTEÇÃO AMBIENTAL 

A lanterna é fornecida com bateria recarregável que não contêm quaisquer metais pesados nocivos. No entanto, no intuito de proteger o meio ambiente, por favor, não descarte a lanterna com o 

lixo doméstico no final de sua vida útil. O descarte deve ser feito em locais apropriados e de acordo com os regulamentos locais. 

6. ALAGAMENTOS 

Se a sua lanterna alagar por qualquer motivo, abra-a completamente (tampas dianteira e traseira), tire a pilha e desmonte todas as peças, lave tudo em água doce (com exceção da pilha) e seque 

as peças imediatamente. Agindo assim, caso não haja garantia, voce não perde a lanterna. Se o motivo foi de fechamento incorreto, após a lavagem a troca de o´ring a lanterna poderá ser 

utilizada normalmente. 

7. PROCEDIMENTOS DE GARANTIA 

A EDI-T, através de seu distribuidor no Brasil, dá garantia contra defeitos de materiais ou de fabricação pelo período de 12 meses a partir da data da compra. Durante este período iremos reparar 

ou substituir a lanterna ou suas peças defeituosas de acordo com a necessidade, sem nenhum encargo ao comprador. Baterias, pilhas, lâmpadas e LEDs possuem garantia de 3 meses contra 

defeitos de fabricaçao. 

Esta garantia não se aplica em casos de: 

• reparo ou modificação por pessoas não autorizadas; 

• uso indevido (ex: profundidade) ou negligência (ex: fechamento inadequado das tampas; o´rings danificados); 

• manutenção inadequada (ex: o´rings sujos ou não lubrificados); 

• danos causados por baterias não originais; 

Lanternas enviadas para garantia com marcas de corrosão ou com água salgada, denotando que não foi cumprido os cuidados relativos a alagamentos como descrito no ítem 7 acima 

não serão cobertas pela garantia. 

As lanternas enviadas para garantia terão os o´rings substituídos e serão submetidas a teste em câmara de pressão em oficina especializada. Se o Laudo Técnico confirmar o alagamento a 

garantia será exercida. Caso contrário o cliente poderá acompanhar pessoalmente um novo teste na mesma oficina que emitiu o laudo. 

Para exercer a garantia envie a lanterna defeituosa juntamente com este termo preenchido e a Nota Fiscal original para nosso endereço ou para a loja onde comprou o produto. Após a conclusão 

da garantia a lanterna será devolvida pelo mesmo método do recebimento. Em hipótese alguma damos garantia se não houver Nota Fiscal. 

 

NOME DO CLIENTE: _____________________________________________________  FONE _____________________________________ E-MAIL ___________________________________ 

LOCAL DA COMPRA: _____________________________________________________ DATA DA COMPRA: _________________                 Nº NOTA FISCAL: ___________________________ 

DESCRIÇÂO DO DEFEITO: _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIVE SUPPLY   –   Av.Dom Pedro II 2584   –   Santo André/SP   –   CEP 09080-001   –   Fone: (11) 2759-4282   –   vendas@divesupply.com.br 
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