
Predné svetlo MICRO LUXO 455030, 455032, 455033 
INŠTALÁCIA – Krok 1: dajte svetlo do držiaka správnou stranou. Dopredu smeruje kratší koniec 
úchytu, dozadu dlhší. Krok 2: Nainštalujte dodaný držiak na riaditka a upevnite elastickým 
upevňovacím popruhom.  
PREPÍNANIE REŽIMOV – Stláčajte tlačidlo v zadnej časti svetla pre zapnutie a vypnutie a prepínanie 
režimov. NABÍJANIE – 1. otvorte port na zadnej strane svetla, 2. zasuňte dodaný micro USB kábel 
a zapojte druhý koniec do USB portu, 3. počas nabíjania svieti modré svetlo. Rada: indikátor slabej 
batérie sa rozsvieti, ak batéria je nabitá na menej ako 20%. Upozornenie: nabíjanie ukončite, ak je 
svetlo plne nabité a modré svetlo sa zhasne. ÚCHYT NA PRILBU HM-03 – Prevlečte úchyt a upevnite 
velcro páskou ho na prilbu. Vložte svetlo do držiaka HM-03. KOMPONENTY – Svetlo / držiak / USB 
kábel / HM03.  
UPOZORNENIE – svetlo plne nabite ešte pred prvým použitím. Plne nabite svetlo, ak ho nebudete 
dlhšiu dobu používať. Držte svetlo mimo dosahu detí. Nabíjajte svetlo priloženým USB káblom. Svetlo 
sa nemusí nabíjať, ak je pripojený počítač v úspornom režime, závisí to na výkone USB portu. Svetlo 
nabíjajte cez USB port umiestnený na zadnej strane materskej dosky, inak by nabíjanie mohlo trvať 
dlhšie. Svetlo môže fungovať aj v kombinácii s power bank, počas dlhšej doby používania. Pri 
používaní s externým zdrojom, môže byť režim najsilnejšieho svietenia stlmený z dôvodu súčasného 
nabíjania. Prepnite do režimu blikania alebo slabšieho svietenia, ak svetlo súčasne nabíjate. Časy 
nabíjania a svietenia sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok. Kapacita 
nabíjateľnej batérie sa môže počas životnosti svetla znižovať. Batéria môže by ť úplne vybitá a nabitá 
500 krát (kým sa kapacita batérie nezníži na 60%). Batéria je opotrebovateľná a nevzťahuje sa na ňu 
záruka 2 roky. Používajte batériu, ako je v návode. Rozmery: 61.5x27x27mm, hmotnosť 50g, vysoko 
svietivé 3Watt LED, USB nabíjanie 2 hod, ochrana batérie, 4 režimy. 
Dovozca: PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, Oslany 97247. 
 


