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LAMPKA ROWEROWA LED Z LICZNIKIEM

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania 
produktu i zachować ją na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa:

Przeczytaj instrukcję obsługi przed przystąpieniem do użytkowania 
urządzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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1. OSTRZEŻENIA
• Urządzenia nie należy rozbierać lub naprawiać na własną rękę. 
Zabronione są wszelkie modyfikacje urządzenia. 

• Zawsze trzymaj urządzenie z dala od dzieci i zwięrząt. Urządzenie 
posiada małe przedmioty, które mogą być połknięte.

• Urządzenie  posiada akumulatory litowo-jonowe. Należy 
wystrzegać się poddawania ich wysokiej temperaturze (45C+) oraz 
mocnym uszkodzeń fizycznym.

• Nie należy czyścić urządzenia alkoholem lub innymi środkami 
chemicznymi.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować 
się z dystrybutorem.

2. SPECYFIKACJA
• Model: XA-585
• Kolor: Czarny
• Rodzaj: Lampka z licznikiem i dzwonkiem
• Waga lampki 95g 
• Wymiary: 
Lampka: 105×60×40mm
• Ładowanie: Port microUSB
• Materiał: ABS
• Lumen: 300lm
• Pięć trybów: ODO, DST, MXS, AVS i TM
• Cztery tryby oświetlenia: mocne światło, stroboskop, słabe 

światło i żółty
• Pojemność baterii: 1500 mAh
• Czas ładowania: 4 godziny
• Czas czuwania: 4 godziny
• Bateria: bateria litowa
• Dźwięk: 120 dB
• Dzwonek: 6 trybów, sterowanie przyciskiem z kierownicy
• Podświetlenie ekrany LCD: niebieskie
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3. OPIS URZĄDZENIA

1. Lampka LED
2. Ekran LCD ze wskaźnikami baterii, prędkości, czasem i trybami
3. Przycisk włączania światła
4. Przycisk SET
5. Przycisk TRYB
6. Kontroler do głośnika, zmiana dźwieku
7. Magnes do pomaru prędkości
8. Kontroler prędkości
9. Boczne żółte światła  
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1. Zamontuj lampkę w dogodnym miejscu na 
kierownicy roweru używając załączonego uchwytu 
zaciskowego.

2. Podłącz kontroler dzwonka używając portu 
microUSB i zamontuj go w pobliżu uchwytu 
kierownicy.

3. Odkręc lekko magnes i zamontuj go na sprzysze 
koła rowerowego.

4. Używając załączonych opasek zaciskowych 
zamontuj kontroler prędkości na widelcu 
rowerowym, tak aby był na tej samej wysokości co 
magnes na kole. 

5. Odległości między nimi nie powinna być większa niż 
3mm.

4. MONTAŻ
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Urządzenie posiada 5 trybów informacji.

1. ODO - wskaźnik odległości zrobionej podczas 
podróży.

2. AVS - średnia szybkość.
3. TM - czas podróży.
4. MXS - maksymalna szybkośc.
5. DST - rekord odległości od wyzerowania licznika.

1. Lampka z licznikiem
2. Kontroler/przycisk dzwonka
3. Magnes do licznika szybkości
4. Kontroler do licznika szybkości
5. Uchwyt do lampki
6. Kabel micro USB
7. 2x opaski uciskowe - trytytki
8. Miękka pianka do montażu kontrolera
9. Dodatkowa instrukcja po angielsku

5.  TRYBY LICZNIKA

6.  ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
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IMPORTER:

F.H. Fox Company
ul. Sułów 58

32-020 Wieliczka
NIP: 683-195-73-30

www.efox.pl

Gwarancja ważna 24 miesięcy od daty zakupu. 
Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, bądź zagubienia 

jakichkolwiek elementów. Wszelkie używanie w celu 
niezgodnym z załączoną instrukcją nie będzie podlegało pod 

warunki gwarancyjne.
 

Uwaga: 
Może zawierać małe elementy, chronić przed dziećmi 

poniżej 3 lat.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub             
dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych

urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można
wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe
postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego
użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu

urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie 
przyjęte bezpłatnie.


