
Instruções Lanterna Baton Pro

COMO OPERAR 
LIGADO/DESLIGADO: Um clique único no lado do botão para ligar e desligar. Quando a 
lanterna é ligada, ela vai retornar ao nível anterior selecionado antes da lanterna ser 
desligada. Somente os modos: Moonlight, baixo, médio e alto podem ser memorizados quando 
a lanterna é desligada. O modo turbo é memorizado como modo alto. O strobe não pode ser 
memorizado.

TROCAR O NÍVEL DE INTENSIDADE: Quando a lanterna é ligada, pressionar e segurar o botão 
lateral para automaticamente mudar os modos, Moonlight, baixo, médio e alto. O modo é 
selecionado quando o botão lateral é solto.

MOONLIGHT: Quando a lanterna é desligada, pressionar e segurar o botão lateral por cerca de 
1 segundo, dá acesso ao modo Moonlight.

ACESSO DIRETO AO TURBO: Entre e saia do modo Turbo: Rapidamente clique duas vezes no 
botão lateral para entrar no modo Turbo, e clique duas vezes rapidamente no botão lateral 
novamente para sair do modo Turbo. Quando o modo memorizado é o alto, clique duas vezes 
rapidamente no botão lateral para alternar para o modo médio, baixo ou Moonlight, 
rapidamente clique duas vezes no botão lateral para sair do modo turbo e alternar para o 
modo previamente memorizado.

STROBE: Quando a lanterna estiver ligada, clique três vezes no botão lateral para ativar o 
modo strobe. Para sair desse modo, clique uma vez ou pressione e segure o botão.

TIMER: O Baton Pro tem um temporizador longo (9 minutos) e um curto (3 minutos) para 
quando a lanterna precisa ser desligada automaticamente. Quando a lanterna estiver ligada, 



clique duas vezes e segure no botão lateral no modo atual para entrar nas configurações do 
temporizador. Uma única piscada acessa o temporizador curto, duas piscadas acessa o 
temporizador longo. A lanterna vai automaticamente desligar quando o temporizador 
terminar. Após a configuração do temporizador, clique duas vezes e segure o botão lateral 
para mudar para as configurações do temporizador. Quando o tempo terminar e o usuário 
estiver prestes a ligar no temporizador novamente, a luz vai retornar para a última 
configuração do temporizador.

TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO: Quando a lanterna estiver desligada, pressione e 
segure o botão lateral (por cerca de 2 segundos) para acessar o botão do modo de 
travamento (a lanterna vai entrar no modo Moonlight primeiro e então desligar para indicar o 
modo de travamento). No modo de travamento, pressione e segure o botão por menos de um 
segundo sem soltá-lo. O indicador vermelho abaixo do botão vai estar ligado por um curto 
período de tempo para indicar que a lanterna ainda está em modo de travamento. Para 
destravá-la, mantenha pressionando o botão por mais de um segundo até que o modo 
Moonlight esteja ativado novamente.


