
 

 

LED 5 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MERGULHO 

INTRODUÇÃO 

 

Obrigado por escolher o Sistema de Iluminação LED5 Hollis. Para ajudar a garantir o seu 

elevado desempenho e confiabilidade, por favor, tome o tempo para rever e compreender 

este manual. 

Este Manual do Utilizador descreve as funções e funcionalidades únicas do sistema de 

iluminação LED5 Hollis. O mais familiarizado que você se torna com a sua nova luz, mais você 

vai aproveitar a sua experiência de mergulho. Ao seguir as instruções deste guia, você vai 

entender como a sua luz funciona permitindo o melhor uso de seus recursos. É muito 

importante primeiro ler todo o conteúdo deste manual antes de tentar usar o seu 

nova Luz. 

Todos os produtos da Hollis são testados para a função e integridade na água antes de sair da 

fábrica. 

Produtos da Hollis são construídos com materiais de alta qualidade e utilizam a mais recente 

técnicas de design e fabricação assistidos por um computador para garantir o seu mais alto 

desempenho e confiabilidade. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

O sistema de iluminação LED5 oferece a confiabilidade, durabilidade e eficiência da  tecnologia 

LED em um pequeno pacote compacto. 

 

Fonte de energia------------------------------------------------------------------ 5 LED Watt 

Peso---------------------------------------------------------------------------------- 1.2 lbs (baterias instaladas) 

Feixe de Grau -----------------------------------------------------------------------8 Grau - costume AL 

refletor 

Tempo de queima Aprox .--------------------------------------------------------8 horas 

Saída-----------------------------------------------------------------------------------260 Lumens 

Ampola de Vida --------------------------------------------------------------------50.000 horas vida 

Material------------------------------------------------------------------------------ T6061-T6 de alumínio 

anodizado 

Bateria-------------------------------------------------------------------------------- 3 Alkaline "C" 

Profundidade de funcionamento máx.--------------------------------------- 600 pés / 152 metros 

Dimensões -------------------------------------------------------------------------- 46 milímetros (diâmetro) / 

206 milímetros (comprimento). 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

O sistema de iluminação LED5 tem um procedimento operacional simples. Uma vez que as 

baterias são instaladas no suporte de bateria fornecido, deslize o pacote para dentro do 

alojamento e seguro a tampa da bateria girando no sentido horário até que ele pare - neste 

momento a luz está na posição "ON". Para desligar "OFF", rode a tampa anti-horário e dê uma 

volta completa. 

 

CUIDADO: 

* Enquanto subaquática, não rode a tampa para a esquerda mais de um e meio,podendo 

acontecer de  inundar a luz. 

* Sistema de luz LED5 não pode ser utilizado fora da água. 
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GARANTIA DO FABRICANTE - 1 ano limitada. 

Para mais detalhes, consulte a seção de Garantia do produto no site da Hollis. 

 

www.HollisGear.com 

 

 

SERVIÇO - Por favor, consulte o seguinte endereço para todas as questões de serviço 

relacionado com o seu sistema de luz Hollis 5W; ou para a chamada assistência imediata 510-

729-5110: 

 

 

Hollis Atendimento ao Cliente 

2002 Davis Rua 

San Leandro, CA 94577 

 

 

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS                                                                                                                           

Este manual do usuário é protegido por direitos autorais, todos os direitos reservados. Ele não 

pode, no todo ou em parte, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido para 

qualquer meio eletrônico ou formato legível por máquina sem o prévio consentimento por 

escrito da Hollis.                                                                                                                                                              
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AVISO MARCA 

Hollis e o logotipo Hollis são marcas registradas ou não registradas da Hollis. Todos os direitos 

são reservados. 
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