455060 - Svetlo predné TURBO
UPOZORNENIE: Plne nabite svetlo ešte pred prvým použitím. Plne nabite svetlo, ak ho dlhšiu dobu
nebudete používať. Držte svetlo mimo dosahu detí. Nabíjajte svetlo ôen pribaleným USB káblom.
Svetlo sa pravdepodobne nebude nabíjať, ak je pripojený PC v úspornom režime. Závisí to od výkonu
vášho USB portu počítača. Svetlo nabíjajte cez porty zo zadnej strany matičnej dosky, inak môže
nabíjanie trvať dlhšie. Čas nabíjania aj svietenia sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania a
od prostredia. Kapacita batérie sa časom znižuje. Batéria môže byť nabitá a úplne vybitá 500 krát,
kým sa jej kapacita zníži na 60%. Používajte batériu podľa návodu. ŠPECIFIKÁCIE: rozmery
40x40x23.5mm, hmotnosť 22g, COB LED, Batéria nabíjateľná Lithium-ion Polymer, Input DC5V/0.5A
2hod, Micro USB. ZÁRUKA: na product sa vzťahuje záruka 2 roky od zakúpenia. Záruka platí na
nedostatky z výroby na materiále alebo funkčnosti pri normálnom používaní. Na batériu sa vzťahuje
záruka 90 dní. Pre záručný servis je potrebné vrátiť kompletný product s dokladom o kúpe u
autorizovaného predajcu.
Obsah: svetlo / USB kábel/ 2*úchyt/ 2*gumička /2* podložka.
Pri montáži a demontáži svetla postupujte podľa priloženého obrázkového návodu. Nainštalujte svetlo
na sedlovku použitím gumičky podľa jej priemeru. Ak je svetlo na úchyte v horizontálnej polohe,
otočte ním o 90st pre zacvaknutie so správnej pozície. Pri odnímaní svetla ním otočte o 90st do
opačnej strany. Prepínanie režimov: stláčajte tlačidlo v hornej časti, podržte 1 sek pre
zapnutie/vypnutie. Pamäťová funkcia: slabé svietenie (4.5hod), intenzívne svietenie (3hod), pulzujúce
(5hod), blikanie 1 (27hod), blikanie 2 (27hod), pri zapnutí svetla sa zapne posledný použitý režim.
INDIKÁTOR KAPACITY BATÉRIE: dvojklikom zistíte aktuálny stav batérie. Konštantné svetlo 100%50%, pomalé blikanie 49%-25%, rýchle blikanie 24%-0%. Ak je batéria menej ako 25%: Z konštantného
režimu sa prepne do blikania, z blikania sa prepne do pulzovania.
NABÍJANIE: 1. Otvorte port na spodnej strane svetla. 2. Zapojte priložený Micro-USB kábel do svetla,
následne do počítača. 3. Indikátor batérie svietie počas nabíjania, svetlo sa vypne, ak je úplne nabité.
Varovanie: Nepozerajte sa alebo nesvieťte svetlom priamo do očí. Nedotýkajte sa svetla pokiaľ je
zapnuté, alebo tesne po vypnutí, môže byť horúce. Používajte len nabíjačku DC 5V(QC1.0).
Nepoužívajte QC2.0 alebo 3.0, pretože môže spôsobiť poškodenie. Okamžite prerušte nabíjanie, ak je
batéria horúca alebo začne dymiť. Držte batériu mimo vysokých teplôt. Batériu nechajte vychladnúť
pred začatím nabíjania. Nepokračujte v nabíjaní, ak je batéria plne nabitá. Nepokračujte v nabíjaní, ak
indicator zhasne.
Dovozca: PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, Oslany 97247.

