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Luz para bicicleta MagicShine HA III SSC P7-C 3-Mode 900-Lumen

Instalação:
 Escolha um o-ring de acordo com o diâmetro do seu guiador.

 Engate o o-ring no gancho da frente do foco, perto do local de onde sai o fio de
alimentação.

 Coloque o foco no guiador num local onde fique orientada directamente em frente.

 Estique o o-ring por debaixo do guiador e para trás até engatar no gancho traseiro do foco.

 Escolha uma localização adequada para a bateria. Por exemplo, no avanço, no lado oposto
do guiador ou no tubo superior do quadro.

 Desenrole a aba do saco da bateria e enrole à volta do tubo prendendo com o velcro . Se
necessário, obtenha uma fita de velcro ou um fio de algodão e enrole à volta da bateria e
através das argolas para aumentar a segurança da fixação. As argolas podem também ser
entrelaçadas.
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Carregar:
 Ligue o carregador a uma tomada normal, usando um adaptador de tomadas US para
europeias.

 Ligue a bateria ao carregador.
 A luz no carregador muda de verde para vermelho quando ligado a uma bateria que precisa
de carga, e muda de novo para verde quando a bateria estiver completamente carregada.
 Uma bateria completamente descarregada demora 4 horas para carregar mas pode deixar
ligado mais tempo porque a bateria tem protecção contra sobrecarga.

(Nota pessoal: pelos meus testes a bateria demora bem mais a carregar e tendo em conta a origem, eu não aconselho a que se deixe a carregar
sem estar ninguém por perto. Alem disso, carregue a bateria em cima de uma superfície resistente ao color/fogo. Pex: Pedra, mármore ou dentro
de um prato. )

Utilização:
 Quando se liga a bateria ao foco, este fica ligado no máximo. Cuidado para não o ter apontado para os olhos.
 Quando se liga o foco, este fica sempre no máximo. Carregue no botão na parte de trás do foco para mudar para
mínimo, flash e desligado.
 Mantendo o botão carregado uns segundos o foco desliga sem passar pelos outros modos.
 O botão brilha em verde durante a primeira fase da carga. Quando esta atinge um nível baixo, o botão muda para
vermelho. A partir desta altura, pode utilizar o foco no mínimo para prolongar a duração da carga. Quando a
carga se esgota, o foco apaga de modo abrupto.

Cuidados:
 O led SSC P7 aquece bastante. O foco ficará quente durante a utilização normal. A durabilidade do led é
diminuída pelas altas temperaturas. O ar a mover-se pelo foco enquanto se pedala é fundamental para manter a
temperatura do foco dentro dos limites desejáveis. Recomenda-se que durante paragens mais longas se desligue
o foco para evitar que este sobreaqueça.

Mais informação:

 Consulte o review completo sobre o MagicShine HA III SSC P7-C 3-Mode 900-Lumen em
http://www.bravellir.com/web1/index.php/mecanica/testes-e-analises/274-900-lumens-por-57

Nota:
Este guia foi traduzido de um outro guia encontrado na Web e adaptado de acordo com a minha limitada experiência com este produto. O
seu objectivo é apenas de servir como guia rápido para outros utilizadores. Nem eu nem a fonte do guia original, temos nem nunca tivemos
qualquer ligação de qualquer tipo com o fabricante deste produto. As informações deste guia são baseadas unicamente em experimentação
e conhecimentos genéricos sobre o funcionamento deste tipo de produto. Siga as instruções neste guia por sua própria conta e risco. Se
necessitar de informações fidedignas sobre o produto, entre em contacto com o fabricante ou com a loja onde adquiriu o produto.
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