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COMO OPERAR: 

LIGA/DESLIGA: Quando a luz está bloqueada, clique uma vez no 
botão para ligar ou desligar.

MUDE O NÍVEL DE LUMINOSIDADE: Quando a luz está ligada, pressio-
ne e segure o botão para alternar entre os modos moonlight (ou turbo, 
SOS), baixo, médio, alto. O modo é selecionado quando o botão é solto.

MODO MOONLIGHT: Quando a luz está apagada ou em modo standby, 
pressione e segure o botão por mais de um segundo para acessar o 
modo moonlight.

ACESSO DIRETO AO TURBO: Entre e saia do modo turbo: clique rapi-
damente duas vezes no botão para acessar o modo turbo, e clique ra-
pidamente duas vezes no botão novamente para sair do modo turbo. 
Quando o modo memorizado está em alto, rapidamente clique duas 
vezes para sair do modo turbo e alternar para o modo médio. Quando 
o modo memorizado é o médio, baixo ou moonlight, clique rapidamente 
duas vezes no botão lateral para sair do modo turbo e ir para o modo 
previamente memorizado.
SOS: Clique rapidamente 3x no botão para acessar o modo SOS.

TIMER: O PERUN tem um timer longo (9 minutos) e um timer curto (3 mi-
nutos) quando a luz precisa ser desligada automaticamente. Quando a 
lanterna estiver acesa, clique duas vezes e segure o botão abaixo do 
atual nível de luminosidade para acessar as configurações do timer. Dê 
um leve toque para acessar o timer curto e dois toques para acessar o 
timer longo. A lanterna irá automaticamente desligar quando o tempo 
acabar. Depois que o timer estiver selecionado, clique duas vezes e 
segure o botão para mudar as configurações do timer. Quando o timer 
terminar e o operador acioná-lo novamente, a luz irá retornar à configu-
ração previamente utilizada.



BLOQUEIO: Quando a luz está apagada, pressione e segure o botão 
por dois segundos para acessar o modo bloqueio. Com este modo 
acionado, pressione e segure o botão por menos de dois segundos sem 
soltar para a luz entrar em modo moonlight novamente. Uma vez que o 
botão for solto, a luz irá sair do modo moonlight e retornará ao modo 
de bloqueio.

DESBLOQUEIO: Pressione e segure o botão por dois segundos até que 
a luz dê uma única piscada e então solte. A luz irá desbloquear e retor-
nar ao modo moonlight.


