
Blikačka TORCH 403R / 403 W led  
Návod: Odnímte kryt blikačky a vložte batérie 
veľkosti AAA podľa obrázku. Uzavrite aby 
zaklaplo.  Držiak nasuňte podľa obrázka na obale 
na sedlovú rúru , prípadne riadítka bicykla a 
dotiahnite skrutkou. Svetlo nasuňte na držiak, 
aby poistka zaklapla. Blikačka má 3 funkcie 
ovládané jedným tlačítkom na zadnej strane. 
Svietivosť až 600 m.  
Krajina pôv. : Čína      
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 
 
 
 
 
 
Svetlo pr.TORCH White 3 183-3 

Výmena bátérií : Otočte prednú časť svetla 
doľava, vložte 2 bat.typu AA podľa nákresu 
polarity vovnútri. 
Montáž: Uvoľnite páčku držiaka, nasuňte na 
riadítka,  zaistite páčkou. Zasuňte svetlo, aby 
poistka zacvakla.  
Ovládanie : vypínačom na hornej strane telesa 
svetla. 
Krajina pôv. : Čína          
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 
 
 
 
 
Svetlo sada TORCH 181/403 
Svetlo pr.TORCH White 181 

Výmena bátérií : Otočte prednú časť svetla 
doľava, vložte 2 bat.typu AA podľa nákresu 
polarity vovnútri.  
Montáž: Uvoľnite páčku držiaka, nasuňte na 
riadítka,  zaistite páčkou. Zasuňte svetlo, aby 
poistka zacvakla.  
Ovládanie : vypínačom na hornej strane telesa 
svetla. 
Blikačka TORCH 403R  

Návod: Odnímte kryt blikačky a vložte batérie 
veľkosti AAA podľa obrázku. Uzavrite aby 
zaklaplo.  Držiak nasuňte podľa obrázka na obale 
na sedlovú rúru , prípadne riadítka bicykla a 
dotiahnite skrutkou. Svetlo nasuňte na držiak, 
aby poistka zaklapla. Blikačka má 3 funkcie 
ovládané jedným tlačítkom na zadnej strane. 
Svietivosť až 600 m.  
Krajina pôv. : Čína          
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 
 
 
 

Blikačka TORCH 805R led panorama 
Návod: Odnímte kryt blikačky a vložte batérie 
veľkosti AAA podľa obrázku. Uzavrite aby 
zaklaplo.  Držiak nasuňte podľa obrázka na obale 
na sedlovú rúru , prípadne riadítka bicykla a 
dotiahnite skrutkou. Svetlo nasuňte na držiak, 
aby poistka zaklapla. Blikačka má 3 funkcie 
ovládané jedným tlačítkom na zadnej strane. 
Svietivosť až 600 m.  
Krajina pôv. : Čína          
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 
 
 
 
 
 
Svetlo pr.TORCH White 5 183-5, prísl.  

Výmena bátérií : Otočte prednú časť svetla 
doľava, vložte 2 bat.typu AA podľa nákresu 
polarity vovnútri. 
Montáž: Uvoľnite páčku držiaka, nasuňte na 
riadítka,  zaistite páčkou. Zasuňte svetlo, aby 
poistka zacvakla. Použiteľné aj ako príruč.svetlo. 
Ovládanie : vypínačom na hornej strane telesa 
svetla. 
Krajina pôv. : Čína          
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 


