
Svetlo predné OWLEYE s 5 WW diodami 2funkcie, USB dobíjanie 
Funguje s kvalitným Li-ion dobíjacím článkom s kapacitou 570mAh, NICHIA diody so svietivosťou 12500-15500 mcd/10000 hodín.. Li-ion 
batérie vnútri svetla zaisťujú pri rýchlom 1 hod.nabíjaní viac ako USB port 3,5 hod. svietenia a 7 hod. blikania. Pri nabíjaní 2 hod. sa tieto 
hodnoty 5 hod. svietenia a 10 hod. blikania. Zdroj energie je Li-ion nabíjací článok používaný v mobilných telefónoch.Rýchla montáž do 
strán polohovateľného držiaku zaisteného gumičkami na bicykel bez použitia náradia. Váha svetla včetne dobíjacieho článku je iba 32 
gramov. Ekologický výrobok. 
Ako správne používať svetlo OWLEYE POWER LIGHT USB (pred prvým použitím nabíjajte min. 2 hod podľa návodu) 
1. k nabíjaniu svetla požije USB port v PC pomocou  priloženého dobíjacieho káblu alebo USB nabíjačku do zásuvky (nie je súčasťou) 2. po 
začatí dobíjania sa rozsvieti oranžové svetlo, ktoré po úplnom dobití zhasne 3.toto oranžové svetlo slúži zároveň ako indikátor stavu batérie 
(zostáva ešte energia cca na  30 min.)  4.A/C adaptér nie je súčasťou balenia 
Montáž držiaku a nasadenie svetla 
5.držiak pripevnite na riadítka alebo vidlicu pomocou priloženého gumového krúžku 6.zasuňte svetlo na držiak až do polohy, kým svetlo 
zacvakne, Je možné po povolení krížovej skrutky na držiaku meniť smer  svietenia  7. uistite sa, či je držiak dostatočne upevnený 
Vybratie svetla 
8.stlačte poistku držiaku dolu  9.ľahko vysuňte svetlo von 
Upozornenie 
10.neukladajte a nepoužívajte svetlo pri teplotách vyšších ako 70ºC 11.nenamáčajte svetlo do vody 12.pred uložením, keď svetlo nebudete 
používať sa uistite, či je svetlo vypnuté 13.nesvieťte svetlom priamo do očí sebe ani nikomu inému  14.nevyberajte svetlo z držiaku počas 
jazdy, nebezpečie havárie 
 
HIGH POWER solárne svetlo OWLEYE   
-kompaktný dizajn, prenosné svetlo, váha len 120g 
-rozmery:10mm x 45mm x 37mm 
-SUPER BRIGHT digitálne IC-riadená biela mikro-LED žiarovka 
-3 režimy: plný výkon, tlmený výkon, blikanie 
-1x LED žiarovka, biele svetlo, CREE LED nová technológia diód 
-batérie Li-ion 2400mAh 
-silný, vodeodolný, vkusný obal chráni predné svetlo a vnútorné komponenty pred nárazom a poškodením, vhodné pre cyklistu za 
akýchkoľvek poveternostných podmienok 
-inštalovanie na riadítka je veľmi rýchle a bez náradia 
-používaním solárneho dobíjania šetríte prírodu a nemusíte už nikdy kupovať batérie 
Ako správne používať svetlo OWLEYE HIGH Power (manuál) 
1, svetlo pracuje na princípe premeny svetla na elektrickú energiu. Nabíja dobíjací článok vnútri a poskytuje energiu v prípade potreby pre 
svietenie. Využíva fotovoltaický článok k premene prirodzeného alebo umelého svetla na energiu s využiteľnosťou vyššou ako 15%. keď 
svetlo dopadá na solárny panel, ten poskytuje okamžitú energiu alebo dobíja vnútorný dobíjací článok. 
2, pre nabitie článku je možné použiť aj priložený USB kábel pre pripojenie k PC 
3, červené svetlo kontrolky svieti počas dobíjania, po úplnom dobití zhasne 
4, oranžové svetlo signalizuje nedostatok energie, svetlo bude svietiť ešte cca 30 min. 
5, A/C adaptér nie je súčasťou výrobku. Je možné ho dokúpiť samostatne 
Montáž držiaku a nasadenie svetla 
6, pretiahnite maximálne zúbkovaný pásik (1) cez držiak 
7, zaistite poistkou (2) proti uvoľneniu 
8, pre konečné a pevné uchytenie dotiahnite skrutkou 
9, zasuňte svetlo do polohy než svetlo zacvakne, po povolení krížovej skrutky na držiaku je možné meniť smer svietenia 
10, uistite sa, že je držiak dostatočne upevnený 
Vybratie svetla 
11, stlačte poistku držiaku dolu 
12, ľahko vysuňte svetlo von 
Upozornenie 
13, neukladajte a nepoužívajte svetlo pri teplotách vyšších ako 70ºC 
14, nenamáčajte svetlo do vody 
15, pred uložením keď svetlo nebudete používať sa uistite, že je vypnuté 
16, nesvieťte svetlom priamo do očí sebe ani nikomu inému 
17, nevyberajte svetlo z držiaku počas jazdy, nebezpečenstvo havárie   
 
Nové NANO POWER solárne blikačky OWLEYE 
-SUPER BRIGHT digitálne IC riadená biela/ červená mikro LED žiarovka 
-2 režimy: sviettenie, blikanie 
-1x LED žiarovka, biele svetlo, NICHIA LED 
-batárie Li-ion 150mAh, 2-4 roky životnosť, vodeodolné 
-inštalácia bez náradia 
 
OWLEYE EGG solárne svetlo 
Solárny panel mení svetelnú energiu na elektrickú za pomoci fotodiódy. Ak pôsobí na čip dostatočná svetelná energia, produkuje napätie pre 
batériu potrebné pre svietenie. 
Inštalácia: 
Odkrúťte skrutku z držiaku svetla. Nasaďte držiak na riadítka alebo sedlovku. Zakrúťte skrutku na držiaku. Nasaďte svetlo na držiak. 
Upozornenie: 
-nepoužívajte svetlo pri teplotách vyšších ako 70 ºC 
-rozoberanie výrobku môže spôsobiť jeho zničenie či zranenie 
-svetlo je ľahko odpojiteľné, hrozí jeho krádež 
-nenamáčajte do vody 
-uistite sa o jeho vypnutí, pokiaľ ho nepoužívate 
   
 
 
Distribútor  pre SR : SLOGER-EU s.r.o., Levice   

 


