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Manual de
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ATENÇÃO!
UTILIZE SEMPRE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).

Fabricado na China
Importado e distribuído por:

FNCL CNPJ 76.639.285/0001-77
Atendimento ao cliente: (41) 2109 8005

Desde que tenha sido utilizada corretamente e em condições 
normais de uso, a Lanterna Recarregável WORKER possui 
garantia contra eventuais defeitos de fabricação que venham a 
ocorrer no prazo de 6 (seis) meses a partir da data descrita na 
nota fiscal de compra e que deverá ser apresentada. A garantia 
não cobre desgaste natural, adaptações de peças, uso indevido 
ou instalação inadequada, reparos ou consertos executados por 
pessoas não autorizadas e não qualificadas, utilização de 
produtos químicos impróprios.
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CERTIFICADO DE GARANTIA

DESCARTE

Não descarte peças, componentes ou a bateria da lanterna no lixo comum, 
informe-se sobre locais ou sistemas de coleta seletiva em seu município.
Não descarte peças, componentes ou a bateria da lanterna no lixo comum, 
informe-se sobre locais ou sistemas de coleta seletiva em seu município.

CUIDADOS

Para evitar a descarga total da bateria sempre recarregue a lanterna ao 
perceber que a intensidade de luz diminuiu;
Não expor ao sol e a chuva;
Para limpeza, desconecte da rede elétrica, não utilize produtos químicos 
e abrasivos;
Para evitar danos não utilize baterias não recomendadas;
Para evitar choques elétricos, não abra o produto enquanto estiver 
conectada à rede elétrica.
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A Lanterna Recarregável 19 LEDs WORKER é testada, inspecionada e embalada 

na planta de produção. Ao receber o produto certifique-se de que não ocorreram 

danos e caso constate alguma inconformidade entre em contato através do 

atendimento ao cliente.

Siga rigorosamente as instruções de instalação e operação.
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IMPORTANTE!

ESPECIFICAÇÕES

Antes da primeira utilização, leia e siga todas as instruções, conheça as 
aplicações, limitações e riscos potenciais deste equipamento antes de 
utilizá-lo e informe-se sobre as normas de segurança. Guarde este 
manual para referência futura.
Este equipamento não se destina à utilização por pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, crianças ou ainda 
por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que estas 
tenham recebido instruções referentes à sua utilização ou estejam sob a 
supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. 
Recomenda-se que as crianças sejam observadas para assegurar que não 
brinquem com o equipamento.
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IMPORTANTE
Carregue a lanterna antes de utilizar, por aproximadamente 16 h;

Pressionando o botão (  ) uma vez a lanterna acenderá no estágio de 
iluminação 1 (forte);
Pressionando novamente o botão (   ), mudará para estágio de iluminação 
2 (fraco);
Para desligar pressione o botão (   ).

ATENÇÃO!
Certifique-se que a tensão da rede elétrica é compatível com a indicada 
à lanterna;
Para evitar danos na bateria carregue/recarregue ao perceber que a 
intensidade de luz enfraqueceu e nunca deixe por um período maior 
que o indicado;

Conecte o plugue de energia na lanterna e na tomada da rede elétrica;
Ao carregar/recarregar a lanterna deverá permanecer desligada;
Tempo de carga/recarga é de 16 horas.
Caso não seja utilizada por um período maior que 3 meses é indicado que 
recarregue antes do uso.
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Bateria selada de chumbo ácido recarregável 4 V 0,6 Ah;
Tensão: ~127 V – 220 V 60 Hz;
19 LEDs de alto brilho;
2 estágios de iluminação;
Tempo de carga/recarga: 16 horas;
Autonomia:14 horas (no estágio de iluminação 2);
Dimensões:190 mm x 124 mm x 120 mm.
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MODO DE USO

MODO DE CARREGAR


