
Blikačky SMART 301 / 313   
Návod: Odnímte kryt blikačky a 
vložte batérie veľkosti AAA podľa 
obrázku. Uzavrite aby svetlo 
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. Záruka sa nevzťahuje na 
batérie. 
Krajina pôv. : Taiwan        
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 
 
 
Blikačka SMART 307 R   
Návod: Odnímte kryt blikačky a 
vložte batérie veľkosti AAA podľa 
obrázku na obale. Uzavrite, aby 
svetlo zaklaplo. Balenie obsahuje 2 
držiaky –upevnenie na vidlu, alebo 
sedlovú rúru bicykla. Držiak nasuňte 
podľa obrázka na obale a dotiahnite 
skrutkou. Svetlo nasuňte na držiak, 
aby poistka zaklapla. Blikačka má 3 
funkcie ovládané tlačítkom na 
spodnej strane (PUSH). Svietivosť až 
600 m. Záruka sa nevzťahuje na 
batérie. 
Krajina pôv. : Taiwan       
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 
 
 
Blikačky SMART  405 / 403 / 401   
Návod: Odnímte kryt blikačky a 
vložte batérie veľkosti AAA podľa 
obrázku. Uzavrite aby svetlo 
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. Záruka 
sa nevzťahuje na batérie. 
Krajina pôv. : Taiwan          
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 
 
 
Blikačka SMART 317 R   
Návod: Odnímte kryt blikačky 
pomocou mince a vložte 2x batérie 
AAA, dodržte polaritu podľa 
označenie v blikačke. Uzavrite, aby 
svetlo zaklaplo. Balenie obsahuje 2 
držiaky –upevnenie na vidlu, alebo 
sedlovú rúru bicykla. Držiak nasuňte 
podľa obrázka na obale a dotiahnite 
skrutkou. Svetlo nasuňte na držiak, 
aby poistka zaklapla. Blikačka má 3 
funkcie ovládané tlačítkom na 
spodnej strane (PUSH).  
Svietivosť až 1.600 m! 
Záruka sa nevzťahuje na batérie. 
Krajina pôv. : Taiwan       
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 

Svetlo SMART AKU 182-1WW  
Návod 
2-funkčné svetlo s integrovaným Ni-
MH aku-článkom a nabíjačkou. 
Odnímte zadný kryt a svetlo zasuňte 
kolíčkami do zásuvky (max 230V, 
0,05A). AKU článok je plne nabitý za 
5 hod. Po nabití sa automaticky vypne. 
Nenechávajte v nabíjačke dlhšie jako 
2 týždne. Červené svetlo indikuje 
vybitie batérie, zelené nabíjanie. 
Funkčnosť pri plnom nabití >10 h. 
blikania >5 h. svietenia. Min.raz za 3 
mes.dobite. 
Montáž: Uvoľnite páčku držiaka, 
nasuňte na riadítka a zaistite páčkou. 
Zasuňte svetlo tak, aby poistka 
zacvakla. 
Krajina pôv. : Taiwan       
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 
 
 
 
 
Svetlo SMART Polaris (modely BL-
183) - Návod   
Výmena bátérií : Otočte prednú časť 
svetla doľava, vložte 
 2 bat.typu AA podľa nákresu polarity 
vovnútri. Kryt zasuňte . Doporučené 
sú alkalické, príp.dobíjacie batérie. 
Montáž: Uvoľnite páčku držiaka, 
nasuňte na riadítka a zaistite páčkou. 
Zasuňte svetlo tak, aby poistka 
zacvakla. Při vyberaní stlačte pistku 
dolu a vysuňte svetlo smerom vpred. 
Ovládanie : vypínačom na hornej 
strane telesa svetla.  
Upozornenie : slabé batérie ihneď 
vymeňte. 
Krajina pôv. : Taiwan        
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 
 
 
 
 
 
Svetlo SMART Polaris Mini - 
Návod   
Výmena bátérií : Odtlačte horný kryt, 
vložte 2 bat.typu AAA podľa nákresu 
vovnútri. Kryt zasuňte . Doporučené 
sú alkalické, príp.dobíjacie batérie. 
Montáž: Uvoľnite páčku držiaka, 
nasuňte na riadítka a zaistite páčkou. 
Zasuňte svetlo tak, aby poistka 
zacvakla. 
Ovládanie : vypínačom na hornej 
strane telesa svetla.  
Upozornenie : slabé batérie ihneď 
vymeňte. 
Krajina pôv. : Taiwan      
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 
 
 
 
 
 

Svetlo SMART 111   
Návod 
Výmena bátérií : Po odskrutkovaní 
krytu vložte batérie podľa nákresu vo 
vnútri, uzavrite a zaskrutkujte.  
Montáž: Uvoľnite páčku držiaka, 
nasuňte na riadítka a zaistite páčkou. 
Zasuňte svetlo tak, aby poistka 
zacvakla. 
Ovládanie : Svetlo sa zapína/vypína 
vypínačom na zadnej strane telesa 
svetla. 
Krajina pôv. : Taiwan        
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 
 
 
 
Svetlo SMART BL-116 H / 116WW 
- Návod   
Výmena bátérií : Odtlačte zadný 
kryt, vyberte batériový modul, vložte 
2 bat.typu AAA. Bat.modul vložte 
späť a kryt zasuňte . Dop. sú alkalické, 
príp.dobíjacie batérie. 
Montáž: Uvoľnite páčku držiaka do 
vodorovnej polohy a spodnú časť 
odklopte smerom dole. Nasaďte na 
riadítka a páčkou nastavte požadovaný 
priemer.Zaistite smerom hore. 
Ovládanie : vypínačom na hornej 
strane telesa svetla.  
Upozornenie : slabé batérie ihneď 
vymeňte. 
Krajina pôv. : Taiwan         
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 
 
 
 
Svetlo zadné 216 RG 
Návod: Odnímte kryt svetla a vložte 
batérie veľkosti AAA podľa 
označenia pólov. Uzavrite aby svetlo 
zaklaplo.  (obrázok vovnútri obalu). 
Balenie obsahuje 2 držiaky –
upevnenie na vidlu, alebo sedlovú 
rúru bicykla. Držiak nasuňte podľa 
obrázka na obale a dotiahnite 
skrutkou. Svetlo nasuňte na držiak, 
aby poistka zaklapla. Zapnita/vypnite 
tlačítkom na zadnej strane. Keď sa 
rozsvieti kontrolka, je potrebné 
vymeniť batérie. 
Krajina pôv. : Taiwan            
Dovozca.:  SLOGER s.r.o. 
 
 
 
 
 
 


