
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

Descrição do Produto e Aplicação 

Kit de iluminação LED com bateria recarregável Li-Ion, composto por luz dianteira UN-100 e traseira 

UN-101, com design minimalista, compatível com todas as bicicletas 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Luz Dianteira UN-100 

• 1 x lâmpada LED alto contraste com grande distribuição de luz 

• Design moderno e inovador 

• Botão modo ON-FLASH-OFF  

• Visibilidade num ângulo de 180º que proporciona maior segurança 

• Inclui suporte regulável em plástico com banda de borracha, 

• Disponível em branco, com botão em cinza 

• Entrada USB directa (sem necessidade de cabo) 

• Bateria recarregável em Ions de Lítio 

• Indicador de bateria sem carga  

 

Luz Traseira UN-101 

• 1 x lâmpada LED super-brilhante com grande distribuição de luz 

• Design moderno e inovador 

• Botão modo ON-FLASH-OFF  

• Visibilidade num ângulo de 180º que proporciona maior segurança 

• Inclui suporte regulável em plástico com banda de borracha, 

• Disponível em branco, com botão em cinza 

• Entrada USB directa (sem necessidade de cabo) 

• Bateria recarregável em Ions de Lítio 



• Indicador de bateria sem carga  

 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 
 

Carcaça 

• Carcaça fabricada em plástico ABS de alta resistência 

• Lente fabricada em PMMA transparente (luz dianteira UN-100) ou vermelha (luz traseira UN-101) 

• Entrada USB directa (sem necessidade de cabo), protegido por membrana em borracha TPE preto 

(Termo-Plástico-Elastómero) 

• Impermeável 

 

Suporte de Fixação em Borracha 

O suporte de borracha no guiador (luz dianteira UN-100) e o suporte de espigão (luz traseira UN-101) 

permite fácil (des)montagem da luz dianteira e traseira. 

 

Regulação da lâmpada 

A conexão especial entre a lâmpada e o suporte permite regulação horizontal da luz dianteira e 

regulação vertical da luz traseira 

 

Botão 

Botão lateral de comutação fácil entre ON-FLASH-OFF, fabricado em TPE (Termo-Plástico- 

Elastómero) 

 

Funções 

Contínuo e Flash 

 

Bateria 

1 x bateria recarregável Li-Ion (3.7V Li-Ion 80mAh), recarregável através de qualquer conexão USB 

 

Tempo de Carga 

1 hora (a luz verde liga quando está a carregar e desliga quando a bateria estiver completamente 

carregada) 

 

Autonomia 

2.5 horas 

 

Indicador de Bateria Baixa 

O indicador de bateria baixa, colocada na parte superior, liga sempre que restarem apenas 30 

minutos de carga  

 
Dimensões 

15 x 20 x 64 mm (Altura x Largura x Comprimento, sem suporte, incluindo a membrana em TPE que 

cobre a entrada do conector USB) 

 

Peso 

17 gr 

 
Certificação 

Produto de acordo com a Certificação CE 

 
INSTALAÇÃO 
 

Instalação e Manutenção 

• Verifique todas as funções da luz antes de começar o passeio 

• Desligue a luz no final do seu passeio 

• Verifique sempre a intensidade da luz antes de iniciar o seu passeio e recarregue a bateria quandoo 



indicador de bateria baixa ligar 

 

OPTIONS 

 

A luz dianteira UN-100 e a traseira UN-101 estão disponíveis em separado. Veja UN-100 e UN-101 

para mais informações 


