TORCH dobíjací svetelný systém
•
•
•
•

2,4 W – 2 parabolové svetlo s prepínaním 1., 2., alebo 1+2
výkonný 6V/4,5 AH olovený akumulátor
univerzálne príslušenstvo na upevnenie batérie (akumulátora)
Montáž bez náradia, behom 2 min.demontujete a namontujete
na iný bicykel
O 20% vetší výkon

Návod na použitie.
Ďakujeme za nákup dobíjacieho AKKU-svetla Torch. Pred prvým použitím sa dôkladne oboznámte s týmto manuálom aby ste
porozumeli bezpečnej a správnej prevádzke. Prosím uchovajte manuál pre budúce potreby.
PRE BEZPEČNÚ PREVÁDZKU (Dôležité)
- nikdy neskratujte koncovku baterky a prípojku nabíjačky.To môže privodiť prehriatie akumulátora (batérie), čo môže mať za
následok požiar alebo poškodenie prístroja.
- Pevne zapojte zástrčku tak aby svetlo neprekážalo jazdeniu.
- Ak je kábel nabíjačky alebo sučiastka nabíjačky poškodená, svetlo musí byť vymenené v obchode v ktorom bolo zakúpené.
- Používajte na nabíjanie batérie len priloženú nabíjačku.
- Starú batériu odovzdajte v súlade s predpismi na zbernom mieste.
- Nedoporučujeme tento svetelný systém používať deťmi bez dozoru dospelých.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Pred prvým použitím, nabite batériu doplna podľa nasledujúcich inštrukcií
(viď AKO NABIŤ). Pred každým použitím doporučujeme opäť nabíjať batériu podľa
týchto pokynov (viď AKO NABIŤ).
Ak nie je batéria dlhý čas používaná, jej životnosť sa skracuje. Preto batériu skladujte
nabitú pri teplote 0-15oC. Ako zdroj je použitý bezúdržbový olovený akumulátor so
suspendovaným elektrolytom (musí byť recyklovaný).
MONTÁŽ
Pred pripojením kábla , pripevnite batériu a lampu na správne miesto.
Inštalácia batérie.
Vložte batériu do košíka na fľašu. Zaistite ju popruhom na batériu.
Upozornenie : Batéria by mohla počas jazdy vypadnúť z košíka. Presvedčte sa že je
pevne pripevnená.
Poznámka : Batéria nemusí pasovať do všetkých druhov košíkov.
AKO NABÍJAŤ
Používajte iba naíjačku dodávanú k výrobku. Nabijačka je iba pre použitie vo vnútri.
1. Odpojte batériu.
2. Spojte zástrčku batérie s nabijačkou. Pripojte nabíjačku do siete.
- Štandardne nabíjanie trvá 8 až 10 hodín (doba sa môže meniť podľa kapacity batérie). Nie je doporučené nabíjať viac ako 10 hodín,
môže to viesť k poškodeniu batérie.
Poznámka : Nabíjací čas a doba prevádzky sa môžu odlišovať v závislosti od podmienok prostredia.
Dôležité!
Prevencia pred znížením kapacity batérie.
- Ak svetlo svieti až do úplného vybitia batérie, výkon batérie sa znižuje. Ak svetlo začne
byť tlmené, okamžite vymeňte (dobite) batériu.
- Keď batériu nepoužívate dlhú dobu, voltáž batérie sa znižuje. Vždy keď dlhý čas
nepoužívate svetlo, dobite batériu vždy po niekoľkých mesiacoch.
- Nenabíjajte batériu viac ako 10 hodín.
- Ak svetlo nesvieti dostatočný čas aj keď sa batéria celkom nabije, môže byť
batéria po životnosti - vymeňte batériu za novú.
AKO NAHRADIŤ POISTKU (Akumulátor je chránený 10A poistkou)
Poistka sa vybije v prípade poruchy v obvode. Odstráňte poruchu.
Poznámka : Ak sa poistka opakovane vypáli navštívte odborný servis.
1. Povoľte skrutky na jednotke batérie a opatrne otvorte kryt.
2. Otvorte poistkove púzdro vo vnútri a vymeňte poistku za novú (10A)
Upozornenie : Nikdy nezasúvajte kábel do batérie násilím.
Upozornenie : Nikdy neskratujte koncovku baterky.
VAROVANIE
- Upevnite káble k riadítkam priloženými páskami, aby počas jazdy voľne neviseli
a neohrozovali bezpečnosť jazdca.
- Ak sú upevňovacie pásky príliš dlhé, odstrihnite ich na požadovanú dĺžku.
Vyrobené v Číne
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