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PT G-Eye 2  
Battery pack

LED verde (40-100%)

LED azul (10-40%)

LED vermelho (0-10%)

Entrada de alimentação

ON / OFF

DESCRIÇÃO DO BATTERY PACK

Autonomia da bateria 1 h 10 m se a bateria estiver totalmente carregada

Duração de carregamento
3 h se for carregada diretamente
5 h se for carregada através da câmara

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Esta bateria destina-se exclusivamente à utilização com os modelos de câmara de vídeo 
G-EYE 2 Escape e G-EYE 2 Ultimate.

As baterias são componentes essenciais:
ÎÎ Não desmonte, perfure ou exponha a bateria a chamas ou a qualquer outra fonte de calor 

ou de micro-ondas.

ÎÎ Em caso de fugas, não utilize mais a bateria.

ÎÎ Manuseie o aparelho com cuidado, não o deixe cair e não o sujeite a embates excessivos.

ÎÎ Este produto não é estanque, não o exponha a jatos de água e não o mergulhe em líquidos.

ÎÎ Para maior segurança, evite acionar os botões durante a ação. A desconcentração pode 
representar perigo.

ÎÎ Não desmonte o produto. Ao fazê-lo, poderá provocar danos e também a anulação da 
garantia.

ÎÎ Uma utilização em ambientes demasiado frios (temperatura inferior a -10 °C) pode resultar 
numa diminuição da capacidade da bateria e, consequentemente, da autonomia do produto.
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GARANTIAS, MENÇÕES LEGAIS

RESPONSABILIDADE LIMITADA
•	 A GEONAUTE não se responsabiliza por acidentes e ferimentos provocados pela 

manipulação ou utilização do produto na prática de desportos de alto risco. A GEONAUTE 
pretende nomeadamente sensibilizar o utilizador relativamente à desconcentração possível 
associada à manipulação do produto em condições perigosas.

•	 O utilizador está advertido que assume a inteira responsabilidade jurídica relativamente às 
fotografias, à partilha e à publicação das imagens gravadas com o produto.

GARANTIA
•	 A GEONAUTE garante ao comprador inicial deste produto que o mesmo não contém defeitos 

relativos aos materiais ou ao fabrico, isto durante um período de 2 anos a contar da data de 
compra. Conserve a fatura, que funciona como comprovativo de compra.

•	 A garantia não cobre danos resultantes de utilização indevida, incumprimento das instruções 
de utilização ou quaisquer acidentes, nem de manutenção incorreta ou do uso do aparelho 
para fins comerciais.

•	 A garantia não cobre danos provocados por reparações efetuadas por pessoas não 
autorizadas pela GEONAUTE.

•	 As garantias aqui incluídas substituem de forma explícita qualquer outra garantia, incluindo 
a garantia implícita de qualidade íntegra e comercializável e/ou de adaptação à utilização. 
A GEONAUTE não pode em caso algum ser responsabilizada por quaisquer danos, diretos 
ou indiretos, de caráter geral ou particular, provocados ou relacionados com o uso destas 
instruções de utilização ou dos produtos que as mesmas descrevem.

•	 Durante o período da garantia, o aparelho pode ser reparado gratuitamente por um serviço 
autorizado ou substituído a título gracioso (de acordo com o distribuidor).

•	 A garantia não cobre a bateria nem caixas rachadas ou partidas ou que apresentem vestígios 
de choques visíveis.

MENÇÕES LEGAIS
O simbolo do caixote do lixo com uma cruz (duas linhas cruzadas sobre o 
caixote) significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser 
misturados com o lixo doméstico. Estes incluem-se num tipo de objetos de 
recolha seletiva. 
Deposite as pilhas, bem como os seus produtos eletrónicos em final de vida, 
num espaço de recolha autorizado para efeitos de reciclagem. A recuperação 
do seu lixo eletrónico permite proteger o meio ambiente e a sua saúde.
Coloque as pilhas num local onde sejam recicladas.

CONTACTE-NOS
Contate-nos em support.geonaute.com.
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Made in China
Fabricado na China
Произведено в Китае
İmal edildiği yer Çin
中国 制造
中國 製造
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