
Zadné svetlo MINI LAVA 455054 

 
INŠTALOVANIE SVETLA – Nainštalujte svetlo na sedlovku alebo zadnú rámovú trubku použitím 
popruhu alebo viazacej pásky. Utiahnite viazaciu pásku a pretŕčajúcu časť skráťte použitím nožníc. 
Keď je svetlo a držiak v horizontalnej pozícii, priložte svetlo na držiak a pootočte ho o 90st a 
upevnite ho. 
 
ODNÍMANIE SVETLA - Pootočte svetlo v smere doprava a doľava o 90st a odnímte ho z držiaka. 
 
PREPÍNANIE REŽIMOV – stláčajte tlačidlo na vrchnej strane svetla. 
 
NABÍJANIE – Odnímte gumový kryt v zadnej časti svetla a zasuňte do USB portu počítača. Nabíjanie:  
svetlo svieti, plne nabité: svetlo nesvieti. 
 
INDIKÁTOR SLABEJ BATÉRIE - ak je batéria nabitá na menej ako 10%, LED pravidelne bliká v režime 
svietenia, LED svieti konštantne v režime blikania. 
 
UPOZORNENIE – svetlo plne nabite ešte pred prvým použitím. Plne nabite svetlo, ak ho nebudete 
dlhšiu dobu používať. Držte svetlo mimo dosahu detí. 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. 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%). Používajte batériu, ako je v návode. 
 
ZÁRUKA – na produkt sa vzťahuje záruka 2 roky. Záruka platí na chyby spôsobené výrobou alebo 
chyby materiálu pri normálnom použití. Batéria je opotrebovateľná a nevzťahuje sa na ňu záruka 2 
roky. Na nabíjateľnú batériu 90 dní. Pri reklamácii je poterbné vrátiť product aj s dokladom o kúpe 
autorizovanému prdajcovi. Špecifikácia: batéria nabíjateľná Lithium-ion polymer / rozmery: 
50.5x22x20.5mm / hmotnosť 14.5g / indikátor slabej batérie / bez potreby USB kábla / 3 červené 
LED / 4 režimy / vodeodolné / ľahké/ nabíjanie DC5V/0.5A, 2.5 hod. 
 
Dovozca: PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, Oslany 97247. 

 


