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Návod k použití a montáži pro: 

              Hliníkové světlo SMART   KEPLER 100                  BL-143WE 

Extra výkonné: efektivní Intenzita osvětlení je větší než 100 Lux a 350 LM. 

Jako světelný zdroj je použit LED Chipset OSRAM o efektivním výkonu 5W. 

Skvělé, elegantní se snadnou instalací. Vyrobeno ze slitiny hliníku ve správné velikosti. Má čistou 

minimalistickou velikost, je extra výkonné s vynikající svítivostí.  

Bylo vyvinuto pro E-biky s výstupem na USB konektoru 6 - 15V. Ale není to podmínkou. Lze ho připojit 

na jakýkoliv zdroj s napětím od 6 do 15V (Voltů) i na dynamo. 

Doporučené napájení je: připojením do baterie elektro-kola např. přes USB konektor, BOSCH 

konektor nebo napřímo do svorkovnice elektromotoru nebo baterie.  

Konektor ani vypínač nejsou součástí světla. Je určeno pro použití na elektro-kola s ovládáním světla z 

ovladače na řídítkách nebo je potřeba dovybavit samostatným vypínačem.  

Parametry: 

Hliníkové tělo světla je zároveň vysoce účinný chladič 

Typ LED - Chipset OSRAM 

Napájení 6 - 15V  AC/DC 

Intenzita světla: >100 Lux a 350 LM 

100% voděodolné  IP66 standard 

Barva: Černá 

 

Světlo je nabízeno jako OEM určené k montáži odborným servisem.  

Součástí dodávky je světlo, 140 cm 2 žilový kabel bez koncovky, kovový držák na korunku vidlice. 

Doporučené použití:  pro montáž na přední vidlici E-biku.   

Zapojení: na červený kablík připojte + (plus) na černý - (minus).   

Další montážní materiál není součástí dodávky. 

 

Výrobce: SMART CO., LTD.,  TAIWAN, R.O.C. 

 
Světlo je nabízeno jako OEM určené k montáži odborným servisem. 

 

Poznámka: 

Pokud máte e-bike s pohonem Bosch a kolo již bylo vybaveno nějakým obyčejným světlem, které bylo 

instalováno ve výrobním závodě, doporučujeme obrátit se na servisní středisko Bosch. 

Je třeba nastavit a aktivovat nové nastavení světelného výkonu systému, dříve než bude e-bike Bosch 

rozpoznávat a napájet toto nové světlo. 

https://data.cyklomax.cz/stahnout/65-navod-bl-143we.pdf 
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