REELIGHT RL 720 – přední světlo a zadní blikačka s funkcí stand light
Dovozce: Citybikes s.r.o., Nádražní 162, 251 67 Pyšely
Tel.: +420 234 139 444 Fax: +420 312 310 997
Email: info@citybikes.cz
Web: www.citybikes.cz
Obsah balení:
1 ks přední světlo s držákem pro montáž na korunku vidlice
1 ks zadní světlo (blikačka) pro montáž na zadní nosič
1 ks bezodporové dynamo
3 ks neodymiové magnety
1 ks držák dynama
propojovací kabely + závlačky (krytky) elektrických kontaktů
kryt dynama
Materiálová specifikace:
-ABS plastové části
-antikorozní kovové části
-velmi silné neodymiové magnety
hmotnost setu 450 g
Návod k montáži
Reelight je bezpečná a jednoduchá volba
Reelight nepoužívá baterie, ale vyrábí svojí vlastní energii, ekologicky nezávadnou vůči životnímu prostředí pomocí magnetů umístěných ve výpletu
kola. Reelight je napevno namontován takže vždy máte světla s sebou..Světla Reelight neobsahují žádné díly, které by bylo nutno vyměňovat či
dobíjet, vždy jsou připravené k použití. Jsou k dispozici kdykoli jedete, čímž navíc přidávají
na bezpečnosti v dopravním provozu – ve dne v noci.
Spokojenou, bezpečnou jízdu!!. Další informace najdete na www.reelight.com.
Recyklace
Během své životnosti šetří světlo Reelight životní prostředí od spousty baterií.
WEEE - směrnice pro likvidaci elektrického a elektronického zařízení V EU znamená symbol WEEE, že tento výrobek by neměl být likvidován s
domovním odpadem. Likvidujte jej ve vhodném zařízení umožňujícím recyklaci.
Montážní pokyny.
Potřebné nářadí: imbusový klíč, maticový klíč a zastřihovací kleště na dráty.
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Montáž světel.
Montáž předního světla.
Namontujte přední světlo s držákem na korunku přední vidlice nad přední kolo. Seřiďte přední světlo do vhodné polohy a pevně šrouby
dotáhněte.
Montáž zadního světla (blikačky).
Upevněte zadní světlo na nosič s pomocí přiložených šroubů a podložek.
Dynamo.
Připevnění držáku dynama.
Držák upevněte na spodní stranu vzpěry sedlové trubky (zadní vidlici). Obtočte pásek objímky okolo vzpěry a vložte jej do držáku.
Utahujte šroub tak dlouho dokud není držák dostatečně upevněn. Zakraťte případný přebytek pásku objímky s pomocí kleští.
Dynamo.
Nastavte dynamo v držáku kontaktní stranou dále od výpletu kola. Povolte zajišťovací šrouby podle potřeby.
Magnet.
Uchycení magnetů.
Povolte šrouby magnetů a vyjměte adaptéry jejich drźáků. Nastavte magnety přes dva nebo více drátů tak, aby přímo protínaly magnetické
pole dynama. Nasaďte podpěru držáku magnetu (pasuje na vnitřní stranu magnetu) na dráty a pevně utáhněte šroub magnetu.tak, aby byl
magnet bezpečně zajištěn proti pohybu. Upevněte zbývající magnety stejným způsobem, rovnoměrně je rozmístěte okolo kola.
Nastavení.
Nastavení magnetu.
Pečlivě nastavte pozici magnetu tak, aby jeho konce protínaly střed dynama. Magnet pevně dotáhněte.
Nastavení dynama.
Pečlivě nastavte mezeru mezi magnetem a dynamem v rozmezí 3 – 5 mm.
Nastavte dynamo ze strany v držáku dokud nedosáhnete požadované pozice a pevně dotáhněte zajišťovací šrouby.
Připevnění kabelů.
Veďte kabely od předního a zadního světla podél rámu vhodným způsobem.
Zajistěte kabely zajišťovacími páskami. Ujistěte se, že je možné volně otáčet představcem řídítek do obou stran. Zakraťte přebytečné
konce kabelů obou světel.
Dejte pozor, aby jste kabely příliš nezkrátili.
Zapojení kabelů.
Otevřete kryt dynama stlačením nacvakávacího mechanismu.Odstraňte závlačky (krytky) elektrických kontaktů. Odstraňte obal konce
kabelů a vložte je do otvorů v kontaktech. Na závěr nasaďte zpět závlačky (krytky) kontaktů a kryt dynama.
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