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Este kit contém:
(A) Parafuso central
estendido(x1)
(B) Espaçador (x2)
(C) Circuito Diabolight (x2)
(D) Bateria Cr2032 (x2)
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Instruções de montagem
- Desmonte completamente seu Diabolo e separe as peças, tome cuidado para não perder
nenhuma. de vista
- Troque o parafuso central (1) pelo novo parafuso estendido (A)
- Monte o Diabolo normalmente, mas não coloque as porcas
- Após a massa (arruela grande para peso( 6), coloque o espaçador de aluminio (B)
- Após o espaçador, coloque o circuito ( C )
- Finalize com as porcas, aperte firmemente mas com cuidado.

Instruções de uso
- Para ligar o sistema basta acionar os DIP switch, pode se ligar um ou dois iLED´s
ndependentemente.
- O conjunto de circuitos é de uma cor de um lado e de outra cor do outro lado do diabolo
- A bateria dura em média 12hs de uso continuo e para trocá-las é só baixar o pino plástico do
suporte. A batería (D) modelo Cr2032 pode ser adquirida em qualquer casa de material
fotográfico ou relógios por preços populares, mas prefira sempre as de marca conhecida
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Lista de partes:
1-Parafuso central (x1)
2-Eixo (x1)
3-Miolo (x2)
4-Corpo (x2)
6
5-Trava (x2)
6-Massa (x2)
7-Porca autotravante (x2)
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Este sistema foi desenhado EXCLUSIVAMENTE para os diabolos NewRonio modelos
NWR100 e NWR130. Não recomendamos a instalação em outros modelos e marcas, sob risco
de perda total da garantía.
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Termo de Garantia
A Newronio malabares PRO garante seus produtos* contra quaisquer defeitos de material e de manufatura
pelo prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de venda ao consumidor.
A Newronio malabares PRO limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de
produtos nos termos discriminados nas condições abaixo e cujo exame realizado por profissionais da
Newronio malabares PRO constate satisfatoriamente a existência do alegado defeito de material ou
manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Newronio malabares PRO poderá optar
pela substituição do produto danificado por um novo.
Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de
vigência dessa garantia só será atendida mediante:
- a apresentação de respectivo documento de venda;
- a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é
realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado na
Newronio malabares PRO
Situações não cobertas por esta Garantia
- Desgaste no acabamento, partes e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas
e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos)
- Danos causados durante o transporte do produto, quando estes não tiverem sido executados pela
Newronio malabares PRO ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Newronio malabares
PRO para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não
forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto será usado, tais como pisos ,
presença de umidade excessiva, , etc;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela
Newronio malabares PRO ;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à
intempérie, umidade ou maresia..
Observações complementares:
Este termo de garantia é válido somente para produtos vendidos para o território nacional.
Este termo de garantia extende-se para 5 anos em caso das pernas de pau Newronio para mão de obra de
qualquer conserto, ajuste ou troca de peças.
A Newronio malabares PRO reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou
introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o
mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos.
Para sua tranqüilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil
acesso.
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