DAYBLAZER 400

™

Stiskněte pro zapnutí / Přepínání mezi módy / Stiskněte a podržte pro vypnutí
Stlačte pre zapnutie / Prepínanie medzi módy / Stlačte a podržte pre vypnutie

USB DOBÍJECÍ SVĚTLO
USB DOBÍJACIE SVETLO
kód #7097038

1. Stiskněte tlačítko, abyste světlo zapnuli.
2. Stiskněte tlačítko pro přepínání mezi jednotlivými módy.
3. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1 sekundy, abyste světlo
vypnuli. Světlo se zapne vždy v posledním použitém módu.
LED kontrolka při nabíjení bliká. Při úplném dobití svítí zeleně.
ZELENÁ = dobito na 100 až 75 %
ORANŽOVÁ = dobito na 75 až 25 %
ČERVENÁ = dobito na méně než 25 %

Připojte pomocí micro USB portu světlo k USB portu počítače.
Pripojte pomocou micro USB portu svetlo k USB portu počítača.

Zbývá-li 25 až 35 minut kapacity baterie, kontrolka bude svítit
červeně, dokud se světlo zcela nevybije nebo nevypne.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SVĚTLO ZCELA NABIJTE!
1. Stlačte tlačidlo, aby ste svetlo zapli.
2. Stlačte tlačidlo pre prepínanie medzi jednotlivými módmy.
3. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 1 sekundy, aby ste svetlo
vypli. Svetlo sa zapne vždy v poslednom použitom móde.
LED kontrolka pri nabíjaní bliká. Pri úplnom dobití svieti zeleno.
ZELENÁ = dobité na 100 až 75 %
ORANŽOVÁ = dobité na 75 až 25 %
ČERVENÁ = dobité na menej ako 25 %
Zostáva ak 25 až 35 minút kapacity batérie, kontrolka bude
svietiť červeno, kým sa svetlo úplne nevybije alebo nevypne.
PRED PRVÝM POUŽITÍM SVETLO ÚPLNE NABITE!
FL 1 STANDARD

VAROVÁNÍ! Riziko udušení pro děti. Světlo je extrémně silné – nesviťte přímo do očí!
VAROVANIE! Riziko udusenia pre deti. Svetlo je extrémne silné – nesvieťte priamo do očí!
FL 1 STANDARD
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Dodavatel pro ČR / dodávateľ pre SR: Progress Cycle, a. s.
Logistický park Tulipán, Palouky 1371
253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika
( +420 241 771 181-2 // info@progresscycle.cz
www.progresscycle.cz // www.progresscycle.sk
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