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Podrobný návod na používání Sady osvětlení RAYS 150 + GEM USB 

  

 

Popis:                                      

Atraktivní dobíjecí sada osvětlení, od prémiového výrobce osvětlení: fy. SMART. Vhodná pro MTB, turistiku, sport i městská a turistická 

kola. Šetrná k životnímu prostředí. 

Dokonalá technologie, nejkvalitněší zpracování, přesné těsnící prvky jsou použity v každém výrobku fy. SMART. 

Výrobek se vyznačuje snadnou a rychlou montáží, vysokým výkonem, dlouhou životností. Před prvním použitím vždy světlo i blikačku 

nabijte na 100%. Nabíjecí kabel Micro USB/USB 5V je součástí balení. 

Napájení a ovládání: 

Napájet lze z libovolné nabíječky 5V s USB nebo přímo z PC/NTB a pod.  

Pokud je baterie slabá svítí červeně tlačítko. Při nabíjení bliká tlačítko modře. Po úplném nabití modrá trvale svítí. 

RAYS: Přepínání tlačítkem ZAP - bliká - svítí trvale - VYP. 

GEM: ZAP a VYP  se provádí 2 klikem, 1 kliknutím přepínáme svícení-blikání-zhášení  obr.1 

Pokud blikačky nebudete delší dobu používat, je nutno ji ukládat plně nabitou a min. 1x za 4 měsíce zkontrolovat nabití a případně nabít. 

Pokud je baterie slabá, blikačka bliká pomalu v nízké intenzitě. Ihned je potřeba nabít. 

Montáž: 
Každá blikačka je vybavena gumovým držákem, to umožňuje snadné uchycení na kolo, kočárek opasek silikonovým páskem 18 - 32mm y na 

zadní vidlici pr. 15-20mm a 25 - 32mm dle obrázku č. 2.  

obr.1                                                   obr.2   

 

Parametry: 

                                                                                                - režimy svícení a blikání 

           - indikátor vybití RAYS 150 

           - noční superflash 20 lm a trvalé svícení 20 lm 

           - výdrž 60/35 hodin dle provozu 

           - nabíjení 2 hodimy 

           - kompletně voděodolné 

Baterie: 

RAYs 150:Dobíjecí baterie Panasonic Lithium-ion 4,2 V/550 mAh. 

GEM:  Dobíjecí baterie Panasonic Lithium-ion 4,2V/350mAh 

Baterie je bezpaměťová, proto baterii dobíjejte bez obav na maxim po každém používání. Pokud ji 

vybijete na minimum, dobijte, co nejdříve. Skladování úplně vybitého světla zkracuje životnost 

baterie. Pokud světlo nepoužíváte, výrobce doporučuje min. 1x za 4 měsíce baterii ve světle nabít. 

Elektronika kompletně řídí nabíjení a vybíjení včetně indikace stavu baterie a chrání její přebití nebo 

úplné vybití. Výrobce garantuje životnost baterie má při správném používání min. 500 cyklů nabití. 
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