Flea™ - návod k použití
DOBÍJENÍ - USB NABÍJEČKA (samostatně prodejné - díl #2016676)
1. Připevněte plastovou vidličku USB nabíječky k blikačce
. Není potřeba upravovat její
polohu, protože kontakty jsou magnetické a vyrovnají se samostatně.
2. Sejměte gumový kryt USB nabíječky
.
3. USB nabíječku zasuňte do standardního USB portu
.
4. Pokud jsou blikačka a zdroj energie správně propojeny, bude blikat kontrolka s LED
diodou červeně , aby signalizovala nabíjení.
5. Jakmile je nabíjení dokončeno, začne blikat kontrolka s LED diodou zeleně . Vysuňte
blikačku a na nabíječku nasaďte gumový kryt.
Poznámka: Kvůli přesné indikaci stavu nabití baterie, nechávejte světlo svítit až
do úplného vybití a následného automatického vypnutí. Poté světlo zcela nabijte (zeleně
blikající LED dioda ).
ZDROJ ENERGIE
Všechny standardní USB porty s elektrickým příkonem.
VAROVÁNÍ! Ke kontaktům USB nabíječky NEPŘIPOJUJTE jiné elektrické zařízení než
blikačku Flea.
DOBÍJENÍ - USB A SOLÁRNÍ NABÍJEČKA (samostatně prodejné - díl #2016677)
1. Viz výše uvedené body 1 až 2 v kapitole „Dobíjení - USB nabíječka”.
.
2. USB nabíječku zasuňte do USB portu solárního panelu
3. Solární panel umístěte na přímé sluneční světlo kvůli co nejrychlejšímu nabíjení.
4. Viz výše uvedené body 4 až 5 v kapitole „Dobíjení - USB nabíječka”.
MONTÁŽ
varianta 1: Provlékněte přiložený pásek se suchým zipem kovovým klipem zadní blikačky
nebo tělem přední blikačky pro připevnění k řidítkům nebo sedlovce.
varianta 2: Připněte blikačku Flea na řemínek vašeho vybavení nebo na pásek. Ujistěte se,
že je pevně uchycena na podkladu.
varianta 3: Připněte blikačku Flea k držáku na přilbu, na čelo nebo na čepici.
(samostatně prodejné - díl #2024357)
PROVOZ
PŘEDNÍ BLIKAČKA
1. Jedním stisknutím spínače světlo zapnete
2. Opakovaným stisknutím spínače přepnete na vyšší intenzitu svícení
3. Následným stisknutím spínače zapnete režim blikání
4. Spínač stisknete ještě jednou a světlo se vypne
ZADNÍ BLIKAČKA
1. Jedním stisknutím spínače světlo zapnete
2. Opakovaným stisknutím spínače uvedete do módu blikání
3. Následným stisknutím spínače zapnete režim postupného problikávání
4. Spínač stisknete ještě jednou a světlo se vypne
Zelená = 100 % až 75 % kapacity baterie
(svítí po dobu 5 sekund po stisknutí tlačítka)
Oranžová = 75 % až 25 % kapacity baterie
(svítí po dobu 5 sekund po stisknutí tlačítka)
Červená = < 25 % kapacity baterie
(svítí po dobu fungování světla)
VAROVÁNÍ! NEBEZBEČÍ UDUŠENÍ - obsahuje malé části. Není určeno pro děti
do 3 let. Více informací naleznete na www.blackburndesign.com
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Světlo Flea od ﬁrmy Blackburn, u kterého bude zjištěna do dvou let od data prodeje
vada materiálu nebo výroby, bude opraveno nebo vyměněno na náklady ﬁrmy Blackburn.
Na baterie a žárovky se záruka nevztahuje. Závady vzniklé běžným opotřebováním,
nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami nebo v důsledku nehody nejsou
důvodem k reklamaci. Při reklamaci musíte předložit doklad o koupi. Výrobce nezodpovídá
za jakákoli zranění způsobená nezodpovědným přístupem a přeceňováním svých sil.
Dodavatel pro ČR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika
 + 420 241 771 181-2 | www.progresscycle.cz

Flea™ - návod na obsluhu
DOBÍJANIE - USB NABÍJAČKA (predajné samostatne - diel #2016676)
1. Pripevnite plastovú vidličku USB nabíjačky k blikačke
. Nie je potrebné upravovať jej
polohu, pretože kontakty sú magnetické a vyrovnajú sa samostatne.
2. Zložte gumový kryt USB nabíjačky
.
3. USB nabíjačku zasuňte do štandardného USB portu
.
4. Pokiaľ sú blikačka a zdroj energie správne pripojené, bude blikať kontrolka s LED diódou
na červeno , aby signalizovala nabíjanie.
5. Akonáhle je nabíjanie dokončené, začne blikať kontrolka s LED diódou na zeleno .
Vysuňte blikačku a na nabíjačku nasaďte gumový kryt.
Poznámka: Kvôli presnej indikácii stavu nabitia batérie, nechávajte svetlo svietiť až
do úplného vybitia a následného automatického vypnutia. Potom svetlo celkom nabite
(zeleno blikajúca LED dióda ).
ZDROJ ENERGIE
Všetky štandardné USB porty s elektrickým príkonom.
VAROVANIE! Ku kontaktom USB nabíjačky NEPRIPÁJAJTE iné elektrické zariadenia
ako blikačku Flea.
DOBÍJANIE - USB A SOLÁRNA NABÍJAČKA (predajné samostatne - diel #2016677)
1. Viď vyššie uvedené body 1 až 2 v kapitole „Dobíjanie - USB nabíjačka”.
.
2. USB nabíjačku zasuňte do USB portu solárneho panelu
3. Solárny panel umiestnite na priame slnečné svetlo kvôli čo najrýchlejšiemu nabíjaniu.
4. Viď vyššie uvedené body 4 až 5 v kapitole „Dobíjanie - USB nabíjačka”.
MONTÁŽ
varianta 1: Prevlečte priložený pásik so suchým zipsom kovovým klipom zadného svetla,
alebo telom predného svetla na pripevnenie k riadítkam, alebo sedlovke.
varianta 2: Pripnite zadné svetlo Flea na remienok Vášho vybavenia, alebo na pásik. Uistite
sa, že je pevne uchytené na podklade.
varianta 3: Pripnite blikačku Flea k držiaku na prilbu, na čelo alebo na čiapku.
(predajné samostatne - diel #2024357)
PREVÁDZKA
PREDNÉ SVETLO
1. Jedným stlačením spínača svetlo zapnete
2. Opakovaným stlačením spínača prepnete na vyššiu intenzitu svietenia
3. Následným stlačením spínača zapnete režim blikania
4. Spínač stlačíte ešte raz a svetlo sa vypne
ZADNÉ SVETLO
1. Jedným stlačením spínača svetlo zapnete
2. Opakovaným stlačením spínača uvediete do módu blikania
3. Následným stlačením spínača zapnete režim postupného preblikovania
4. Spínač stlačte ešte raz a svetlo sa vypne
Zelená = 100 % až 75 % kapacity batérie
(svieti po dobu 5 sekúnd po stlačení tlačidla)
Oranžová = 75 % až 25 % kapacity batérie
(svieti po dobu 5 sekúnd po stlačení tlačidla)
Červená = < 25 % kapacity batérie
(svieti počas doby fungovania svetla)
VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA - obsahuje malé časti. Nie je určené
pre deti do 3 rokov. Viac informácii nájdete na www.blackburndesign.com
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Svetlo Flea ﬁrmy Blackburn, pri ktorom bude zistená do dvoch rokov od dátumu predaja
chyba materiálu, alebo výroby, bude opravené, alebo vymenené na náklady ﬁrmy Blackburn.
Na batérie a žiarovky sa záruka nevzťahuje. Závady vzniknuté bežným opotrebovaním,
nesprávnym používaním, zlou údržbou, úpravami, alebo v dôsledku nehody nie sú dôvodom
k reklamácii. Pri reklamácii musíte predložiť doklad o zaplatení. Výrobca nezodpovedá
za akékoľvek zranenie spôsobené nezodpovedným prístupom a preceňovaním vlastných síl.
Dodávateľ pre SR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika
 + 420 241 771 181-2 | www.progresscycle.cz

