Voyager 3.3®
MONTÁŽ BATERIE
Odšroubujte přední část světla Voyager 3.3®
otáčením proti směru hodinových ručiček
a odejměte ji (obrázek 1). Oddělte přední část
světla od držáku baterií a těla světla.

obrázek 1

Vyjměte držák baterií a vložte čtyři AAA
baterie podle obrázku (obrázek 2).

obrázek 2
Držák baterií vsuňte zpět do těla světla.
Ujistěte se, že postranní drážky držáku
baterií přesně zapadají do vnitřku těla
světla (obrázek 3). Nasaďte přední část
světla a otáčejte jím po směru hodinových
ručiček. Pozor na přetažení!

obrázek 3

MONTÁŽ SVĚTLA
Nasuňte držák na řidítka zezadu do drážky ve spodní
části světla (obrázek 4). Vytáhněte šroub z držáku
na řidítka. Rozevřete objímku držáku a upevněte ji
tak, aby byla gumová vložka umístěna na řidítkách.
Šroub zasuňte zpět do drážky v objímce. Tímto dojde
k přirozenému povolení objímky (obrázek 5). Světlo musí
směřovat vpřed. Utažením šroubu objímky upevníte
obrázek 4
světlo na řídítkách. 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
obrázek 5
dosáhli odpovídajícího nastavení kuželu světla.
DŮLEŽITÉ! Pro montáž na oversized řidítka s průměrem 31,8 mm sejměte gumovou
vložku z vnitřní strany objímky.
PROVOZ
Zapněte světlo jediným stisknutím spínače. Opakovaným stisknutím spínače
zapnete režim blikání. Spínač stiskněte ještě jednou a světlo se vypne.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Přední světlo Voyager 3.3® 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.
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Voyager 3.3®
MONTÁŽ BATERIE
Odšraubujte prednú časť svetla Voyager 3.3®
otáčaním v proti smere hodinových ručičiek
a odoberte ju (obrázok 1). Oddeľte prednú časť
svetla od držiaku batérii a tela svetla.

obrázok 1

Vyberte držiak batérii a vložte štyri AAA
batérie podľa obrázku (obrázok 2).

obrázok 2
Držiak batérii vsuňte späť do tela svetla.
Uistite sa, že postranné drážky držiaku
batérii presne zapadajú do vnútra tela
svetla (obrázok 3). Nasaďte prednú časť
svetla a otáčajte ním po smere hodinových
ručičiek. Pozor na pretiahnutie!

obrázok 3

MONTÁŽ SVETLA
Nasuňte držiak na riadidlá zozadu do drážky v spodnej
části svetla (obrázok 4). Vytiahnite šraub z držiaku
na riadidlá. Roztvorte objímku držiaku a upevnite ju
tak, aby bola gumová vložka umiestnená na riadidlách.
Šraub zasuňte späť do drážky v objímke. Týmto dôjde
k prirodzenému povoleniu objímky (obrázok 5). Svetlo musí
smerovať dopredu. Utiahnutím šraubu objímky upevníte
obrázok 4
svetlo na riadidlách. Pozor na pretiahnutie šraubu!
V prípade potreby nastavenia kužeľa svetla
vo vertikálnom smere, povoľte šraub objímky
a pootočte svetlom na riadidlách hore alebo
dole. Sraub utiahnite, ako náhle dosiahnete
odpovedajúceho uhlu svetelného kužeľa.
Pri nastavení svetla v horizontálnej rovine ním
opatrne pootočte v držiaku na riadidlá, aby ste
obrázok 5
dosiahli odpovedajúceho nastavenia kužeľa svetla.
DÔLEŽITÉ! Na montáž na oversized riadidlá s priemerom 31,8 mm zložte gumovú
vložku z vnútornej strany objímky.
PREVADZKA
Zapněte svetlo jediným stlačením spínača. Opakovaným stlačením spínača zapnete
režim blikání. Spínač stlačte ešte raz a svetlo se vypne.
ZÁRUČNE PODMIENKY
Predné svetlo Voyager 3.3® od ﬁrmy Blackburn, u ktorého bude zistená do dvoch
rokov od dátumu predaja vada 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 na reklamáciu. Pri reklamácii
musíte predložiť doklad o kúpe. Výrobca nezodpovedá za akékoľvek zranenia
spôsobené nezodpovedným prístupom a preceňovaním svojich síl.
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