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zanflare Manual  

Parabéns para comprar a nossa lanterna ZANFLARE. Você escolheu um produto de alta qualidade 
concebido da tecnologia mais recente. Para o melhor uso dos nossos produtos, por favor leia o 
manual de instruções com atenção.

Especificação

Caraterísticas

XP-L (V6) LED de CREE com uma vida útil de 50.000 horas.
Potência máxima de 1240 lumens.
A placa de circuito de alta eficiência fornece até 550 horas de tempo de execução ao luar, 
fornecendo uma corrente constante para o LED independentemente.
Possui uma intensidade do feixe mais alta de 16650cd; distância de projeção até 252 metros; 
ângulo de luz atinge ao 60 °.
'Tecnologia de Revestimento Cristalino' combinada com 'Tecnologia Precisa de Ótica Digital ' 
oferece um desempenho refletor extremo.
Vidro mineral ultra-claro temperado com revestimento anti-reflexo. 

Modo Cintilação Alto Médio Baixo Luar
Potência 1240lm 590lm 290lm 50lm 1lm
Tempo de execução 30s 2h30min 6h 22h 550h

Distância 252m

Intensidade do feixe 16650cd
Ângulo de luz 60°

Modo especial SOS, Estroboscópio

Impermeabilidade IPX-8, 2m
Impacto 1.5m

LED Cree XP-L(V6)

Bateria (Não incluído) CR123A * 2;  RCR123 * 2; 18650 * 1

Dimensões Comprimento:136mm     Parte de frente:28mm     Parte de trás:26.5mm

Peso 96g

Conteúdos do pacote coldre de qualidade, cordão, clipe, manual, O-anel de reserva, 
(bateria não incluída)



Feito de alumínio do nível aéreo de peso leve e da alta resistência, liga com o polimento 
anodizado do nível militar de HA III . 
Circuito regulador de alta eficiência fornece uma potência constante.
A proteção de polaridade reversa protege contra a instalação incorreta da bateria.
As funções advertência de da voltagem baixa lembram-te de substituir a bateria. Quando a 
voltagem está abaixo de 2.6V, o LED piscará 3 vezes e depois desliga-se.
Função de memória inteligente.
O interface de interruptor de modo fornece a operação com uma mão e o acesso a todas as 
funções  facilmente .
Manufacturado com uma barra de alumínio sólida, que dá uma proteção superior ao choque 
e resistência a impactos para o  F1.
A aparência exterior de todo o metal e a porca metálica fornecem  a impermeabilidade do 
nível mais alto de IPX8 e podem aguentar a aventura submersível  de dois metros   
O interface de micro-USB  e indicador de carga; o tempo de carregamento total  é de 4 horas.
Incluindo o clipe titânio-plaqueado de aço inoxidável
Capacidade de suporte da parte detrás (pode estar de pé) , o desenho anti-rolante e  resistente 
ao deslize de corpo 
O martelo de segurança da parte de trás.
O interruptor on / off da parte de trás.

Especificação de Bateria

Tipo Dimensões Tensão nominal Recomendado

Bateria recarregável ( Lí-ion )

Bateria recarregável ( Lí-ion )

Bateria não recarregável ( Lítio )

18650*1

RCR123*2

CR123A*2

3.7V

3V

3.7V

√

√

Instalação de Bateria

Insira uma bateria 18650 ou duas baterias CR123 com o pólo positivo apontando para a 
frente da luz. 
Desaperte a tampa do botão de trás e insira  
Garanta que as baterias são colocadas com o lado positivo (+)  apontando para a frente. O F1 
não funcionará com baterias inseridas incorretamente.
As baterias não estão incluídas.
Note por favor: Se a tampa de trás não for apertada estreitamente, a lanterna não se ligará.



Operação Geral

Pressione o interruptor de trás para ligar a luz; pressione de novo para desligar a luz.
Com a luz ligada, pressione o interruptor de modo em sucessão rápida para circular os níveis 
seguintes de brilho: Luar    Baixo     Médio     Alta 
Clique duas vezes o interruptor de modo para entrar no modo de Flare.
Mantenha pressionado o interruptor de modo por 2 segundos para ativar o estroboscópio, em 
seguida, pressione de novo o interruptor de modo  e mantenha por 3 segundos para ativar SOS.

→ → →

ligar / desligar 

pressione para ciclo 
Através: Luz de luar→
baixo→Mid →Alto

duplo clique para 
entrar modo de descida

aguente para 2s para ativar strobe 
→ aperta de novo e aguente para 
3s para ativar SOS



Dicas para Ligar

O indicador tornou-se vermelho: carregando
O indicador ficou verde: carga terminada
O LED pisca: lembrá-lo de mudar da bateria ou recarregar
Quando a voltagem estava debaixo de 2.8V, o LED piscará uma vez por minuto.
Quando a voltagem estava debaixo de 2.6V, o LED piscará 3 vezes e, em seguida, desligue-se.
Note por favor: Para prevenir a água ou poeira, troça o anel protetor em volta do USB e indicador.

Manutenção

Não desmonte a parte de frente selada. Fazer isso pode causar danos à lanterna e invalidar a 
garantia.
Use baterias de qualidade alta senão você corre o risco da lanterna ficar danificado pela fuga 
de eletrólito ou pela ruptura da bateria.
Se a lanterna não for usado por um longo tempo, retire as baterias para evitar danos causados 
pela fuga da bateria.
Cada 6 meses, os fios devem ser limpos com um pano limpo seguido por uma camada de 
lubrificante à base de silício.

Garantia

Garantia de 3 dias  com os produtos defeituosos à chegada : se o produto comprado  se torna 
defeituoso dentro de 3 dias a partir do recebimento, substituiremos o item gratuitamente.
Retorno gratuito de 30 dias: qualquer item, no estado novo, pode ser retornado para obter 
reembolso no prazo de 30 dias a contar do recebimento, se não goste dele
Reparo gratuito/ Substituição gratuita de 3 anos: Qualquer produto de iluminação, vendido 
diretamente por ZANFLARE nas lojas de Amazon, que é encontrado defeito sob o uso e serviço 
normal dentro de 3 anos e mais de 30 dias a contar da data da compra, com o comprovante de 
compra ,pode ser substituído por um novo gratuitamente.
Garantia limitada vitalícia: Para os itens comprados depois de 3 anos, forneceremos ainda o 
serviço de garantia, mas o custo de custos trabalhistas e de manutenção com a exclusão de 
acessórios ou peças de reposição serão pagos pelos clientes.
Para as últimas informações sobre os produtos e serviços da zanflare, por favor vá para: 
www.zanflare.com

Enquanto o F1 está no modo de estroboscópio ou SOS, pressione o interruptor de modo mais 
uma vez para acessar o nível de brilho utilizado antes.
O F1 memoriza automaticamente o último modo de ajuste de luz utilizado depois de ligar ou 
no modo Flare.
Note por favor: Para evitar superaquecimento, o F1 acessa automaticamente a um modo de 
brilho mais baixo.


