
 

MANUAL DO USUÁRIO 
LANTERNA UK SL3 eLED 

 
Obrigado por comprar a lanterna UK SL3 eLED. Ela pode ser usada como lanterna 
principal em águas claras ou como secundária. A SL3 usa um LED branco de alta 
intensidade que pode durar mais de 10.000 horas. Enquanto a lanterna estiver ligada, 
a alta luminosidade pode ser mantida usando o Sistema de Recuperação Térmica UK 
(TRS). O calor gerado pelo LED é transferido para a área da bateria por meio de um 
tubo interno de alumínio. Quando frio, o LED brilha com mais intensidade e as 
baterias aquecidas brilham por mais tempo. Isso é especialmente útil em águas 
geladas.  
 
Baterias 

Retira o módulo de LED. Coloque 3 pilhas alcalinas C dentro da lanterna e recoloque 
o módulo. A lanterna não vai funcionar se as pilhas estiverem de ponta-cabeça. 

 
Liga/Desliga 

Gire o módulo de LED para ligar (ON) e desligar (OFF). Quando viajar, tenha certeza 
que colocou na posição DESLIGADO para evitar vazamento das baterias.  
 
O-Ring 

Os dois o-rings da SL3 devem ser mantidos secos e limpos. Lubrifique suavemente 
os o-rings com silicone. Use os dedos para remover os o-rings, não use ferramentas. 
 
Cuidados e Manutenção 

• Mantenha a área dos o-rings limpa.  
• Se a lanterna alagar, esvazie-a imediatamente, enxágue abundantemente com 
água corrente e seque por completo antes de remontar. 
• Não deixe as baterias dentro da lanterna por longos períodos quando não estiver 
usando. Elas podem vazar e danificar a lanterna. 
 
CUIDADO 
 As baterias podem soltar gás hidrogênio e causar explosão (1) se forem colocadas 
com a polaridade errada, (2) se não forem do mesmo tipo, marca e idade ou (3) se 
forem descarregadas completamente. 
• Carregue as baterias de acordo com o recomendado 
• Descarte as baterias quando já estiverem secas ou pararem de produzir luz 
• Não misture baterias de diferentes marcas, tipos e idade. 

 
PROCEDIMENTOS DE GARANTIA  
A UNDERWATER KINETICS, 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 fabricação.  
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: 
____________________________________________________________________  
 
TELEFONE ____________________________  
 
E-MAIL ___________________________________ 
  
LOCAL DA COMPRA: __________________________________________________  
 
DATA DA COMPRA: _________________                  
 
Nº NOTA FISCAL: ___________________  
 
DESCRIÇÂO DO DEFEITO: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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