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MONTÁŽ BATERIE
Vyšroubujte knoﬂík umístěný v zadní části
světla Quadrant otáčením proti směru
hodinových ručiček.

MONTÁŽ BATERIE
Povolte čtyři šroubky na zadní straně
světla. Vložte dvě baterie AAA
podle obrázku záporným (-) pólem
směrem k pružině. Přiložte zpět kryt,
vložte šroubky do otvorů se závitem
a utáhněte je. Kryt musí dosednout
na těsnění. Pozor na přetažení
šroubků!

MONTÁŽ BATERIE
Povolte tři šroubky na zadní
straně světla. Vložte dvě baterie
AAA podle obrázku záporným
(-) pólem směrem k pružině.
Přiložte zpět kryt, vložte šroubky
do otvorů se závitem a utáhněte
je. Kryt musí dosednout na
těsnění. Pozor na přetažení
šroubků!

Stáhněte kryt z přední části světla a z držáku
baterií.

Vložte čtyři baterie AA podle
obrázku. Nasuňte zpátky kryt na
držák baterií a otáčejte knoﬂíkem
v zadní části světla po směru
hodinových ručiček, dokud
nedosedne kryt na těsnění. Pozor
na přetažení šroubu!

pohled zezadu

MONTÁŽ SVĚTLA
Nasuňte držák na řidítka zezadu do drážky
zespodu světla. Povolte šroub objímky proti směru
hodinových ručiček. Objímku držáku rozevřete.
Nasaďte objímku na řidítka a zasuňte šroub
zpět do drážky v objímce. Světlo musí směřovat
vpřed. Utažením šroubu objímky upevněte světlo
v odpovídající poloze. Pozor na přetažení šroubu!
V případě potřeby nastavení kuželu světla ve
vertikálním směru, povolte šroub objímky a pootočte světlem na řidítkách nahoru
nebo dolů. Šroub utáhněte, jakmile dosáhnete odpovídajícího úhlu světelného
kuželu. Při nastavení světla v horizontální rovině jím opatrně pootočte v držáku na
řidítka, abyste dosáhli odpovídajícího nastavení kuželu světla.
PROVOZ
Zapněte světlo (4 LED diody) jedním stisknutím spínače. Opakovaným stisknutím
spínače zapnete režim blikání postranních LED diod. Následným stisknutím
spínače zapnete režim blikání všech čtyř LED diod. Spínač stiskněte ještě jednou
a světlo se vypne.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Přední světlo Quadrant 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.
Dovozce a distributor pro ČR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, Palouky 1371, 253 01 Hostivice
( 241 771 181-2 | info@progresscycle.cz | www.progresscycle.cz

MONTÁŽ SVĚTLA
Spona: Integrovaná spona umožňuje,
zavěsit světlo Mars 2.0 za batoh, pásek
nebo jiné části oděvu. Ujistěte se před
jízdou, že je spona pevně uchycena.
Na sedlovku: Povolte dva šroubky na
integrované sponě. Povolte prostřední
šroub skrytý pod sponou. Přiložte na
světlo sedlovou objímku, vložte prostřední šroub do otvoru se závitem a utáhněte
jej. Vložte šroubky do otvorů na integrované sponě a utáhněte je. Pozor na
přetažení šroubků!
Povolte šroub na straně objímky. Umístěte objímku na sedlovku nebo na rám do
požadované polohy. Balení obsahuje gumovou vložku, která zabraňuje posunutí
objímky. Stáhněte objímku utažením šroubu. Pozor na přetažení šroubu!
V případě potřeby nastavení světla ve vertikálním směru, povolte šroub na straně
objímky a nastavte ji do požadované polohy. Šroub utáhněte, jakmile dosáhnete
odpovídajícího úhlu světelného kuželu. Pozor na přetažení šroubu!
PROVOZ
Zapněte světlo jedním stisknutím spínače na vrcholu světla. Opakovaným
stisknutím spínače zapnete režim blikání. Následným stisknutím spínače zapnete
režim postupného blikání všech LED diod. Spínač stiskněte ještě jednou a světlo
se vypne.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Zadní světlo Mars 2.0 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.
Dovozce a distributor pro ČR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, Palouky 1371, 253 01 Hostivice
( 241 771 181-2 | info@progresscycle.cz | www.progresscycle.cz

MONTÁŽ SVĚTLA
Spona: Integrovaná spona
umožňuje, zavěsit světlo Mars
3.0 za batoh, pásek nebo jiné
části oděvu. Ujistěte se před
jízdou, že je spona pevně
uchycena.
Na sedlovku: Sponu můžete
zasunout do rozšířeného konce
přiložené objímky. Umístěte
objímku na sedlovku nebo na
rám do požadované polohy.
Balení obsahuje gumovou
vložku, která zabraňuje posunutí objímky. Stáhněte objímku utažením šroubu.
Pozor na přetažení šroubu!
Při správné montáži bude směřovat rozšířený konec držáku nahoru. V případě
potřeby nastavení světla ve vertikálním směru, povolte šroub na vrcholu objímky.
PROVOZ
Zapněte světlo jedním stisknutím spínače na vrcholu světla. Opakovaným
stisknutím spínače zapnete režim blikání. Následným stisknutím spínače zapnete
režim postupného blikání všech LED diod. Spínač stiskněte ještě jednou a světlo
se vypne.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Zadní světlo Mars 3.0 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.
Dovozce a distributor pro ČR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, Palouky 1371, 253 01 Hostivice
( 241 771 181-2 | info@progresscycle.cz | www.progresscycle.cz

SK

Quadrant

SK

Mars 2.0

MONTÁŽ BATÉRIE
Vyskrutkujte gombík umiestnený na zadnej
časti svetla Quadrant otáčaním proti smere
hodinových ručičiek.

MONTÁŽ BATÉRIE
Povoľte štyri skrutky na zadnej strane
svetla. Vložte dve batérie AAA
podľa obrázku záporným (-) pólom
smerom k pružine. Priložte späť kryt,
vložte skrutky do otvorov so závitom
a utiahnite ich. Kryt musí dosadnúť
na tesnenie. Pozor na preťaženie
skrutky!

Stiahnete kryt z prednej časti svetla
a z držiaku batérií.

MONTÁŽ SVETLA
Spona: Integrovaná spona umožňuje,
zavesiť svetlo Mars 2.0 na batoh,
opasok, alebo iné časti odevu. Uistite
sa pred jazdou či je spona pevne
uchytená.
Na sedlovku: Povoľte dve skrutky na
integrovanej spone. Povoľte strednú
skrutku skrytú pod sponou. Priložte na
svetlo sedlovú objímku, vložte strednú skrutku do otvoru so závitom a utiahnite
ho. Vložte skrutky do otvorov na integrovanej spone a utiahnite ich. Pozor na
preťaženie skrutky!
Povoľte skrutku na strane objímky. Umiestnite objímky na sedlovku alebo rám do
požadovanej polohy. Balenie obsahuje gumovú vložku, ktorá zabraňuje v posunutí
objímky. Stiahnite objímku utiahnutím skrutky. Pozor na preťaženie skrutky!
V prípade potreby nastavenia svetla do vertikálneho smeru, povoľte skrutku
na strane objímky a nastavte ju do požadovanej polohy. Skrutku utiahnite, ako
náhle dosiahnete zodpovedajúci uhol svetelného kužeľu. Pozor na preťaženie
skrutky!

Vložte štyri batérie AA podľa
obrázku. Nasuňte naspäť kryt na
držiak batérií a otáčajte gombíkom
v zadnej časti svetla v smere
hodinových ručičiek, pokiaľ
nedosadne kryt na tesnenie. Pozor
na preťaženie skrutky!

pohľad zozadu

MONTÁŽ SVETLA
Nasuňte držiak na riadítka zozadu do drážky
zospodu svetla. Povoľte skrutku objímky proti smere
hodinových ručičiek. Objímku držiaku roztvorte.
Nasaďte objímku na riadítka a zasuňte skrutku
naspäť do drážky v objímke. Svetlo musí smerovať
napred. Utiahnutím skrutky objímky upevnite svetlo
v zodpovedajúcej polohe. Pozor na preťaženie
skrutky!
V prípade potreby nastavenia kužeľa svetla do vertikálneho smeru, povoľte
skrutku a natočte svetlo hore, alebo dole. V požadovanej pozícii skrutku
dotiahnite. Horizontálne svetlo nastavíte jemným pootočením do požadovaného
smeru.
PREVÁDZKA
Zapnite svetlo (4 LED diódy) jedným stlačením spínača. Opakovaným stlačením
spínača zapnete režim blikania. Následným stlačením spínača zapnete režim
blikania všetkých štyroch LED diód. Spínač stlačte ešte raz a svetlo sa vypne.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Predné svetlo Quadrant 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.
Dovozca a distribútor pre SR: Progress Cycle Slovakia, s. r. o.
Cementárenská cesta 7, 974 01 Banská Bystrica
( 048/414 36 23-4 | info@progresscycle.sk | www.progresscycle.sk

PREVÁDZKA
Zapnite svetlo jedným stlačením spínača na vrchole svetla. Opakovaným
stlačením spínača zapnete režim blikania. Následným stlačením spínača zapnete
režim postupného blikania všetkých LED diód. Spínač stlačte ešte raz a svetlo
sa vypne.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Zadné svetlo Mars 2.0 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.
Dovozca a distribútor pre SR: Progress Cycle Slovakia, s. r. o.
Cementárenská cesta 7, 974 01 Banská Bystrica
( 048/414 36 23-4 | info@progresscycle.sk | www.progresscycle.sk
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MONTÁŽ BATÉRIE
Povoľte tri skrutky na zadnej
strane svetla. Vložte dve batérie
AAA podľa obrázku záporným
(-) pólom smerom k pružine.
Priložte späť kryt, vložte
skrutky do otvorov so závitom
a utiahnite ich. Kryt musí
dosadnúť na tesnenie. Pozor na
preťaženie skrutky!

MONTÁŽ SVETLA
Spona: Integrovaná spona
umožňuje, zavesiť svetlo Mars
3.0 za batoh, opasok, alebo
iné časti odevu. Uistite sa
pred jazdou či je spona pevne
uchytená.
Na sedlovku: Sponu môžete
zasunúť do rozšíreného konca
priloženej objímky. Umiestnite
objímky na sedlovku, alebo rám
do požadovanej polohy. Balenie
obsahuje gumovú vložku, ktorá
zabraňuje v posunutí objímky. Stiahnite objímku utiahnutím skrutky. Pozor na
preťaženie skrutky!
Pri správnej montáži bude smerovať rozšírený koniec držiaku nahor. V prípade
potreby nastavenia svetla do vertikálneho smeru, povoľte skrutku na vrchole
objímky.
PREVÁDZKA
Zapnite svetlo jedným stlačením spínača na vrchole svetla. Opakovaným
stlačením spínača zapnete režim blikania. Následným stlačením spínača zapnete
režim postupného blikania všetkých LED diód. Spínač stlačte ešte raz a svetlo
sa vypne.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Zadné svetlo Mars 3.0 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.
Dovozca a distribútor pre SR: Progress Cycle Slovakia, s. r. o.
Cementárenská cesta 7, 974 01 Banská Bystrica
( 048/414 36 23-4 | info@progresscycle.sk | www.progresscycle.sk

