
Návod ATLAS K 15 USB – LED nabíjecí světla USB / LED nabíjacie svetla USB 
CZ SK 

• dobíjecí sada světel se skládá ze světlometu a zadního světla 

• schváleno dle německých předpisů o silničním provozu 

• držák pro Ø 19–35 mm 

• rychlá montáž bez nářadí 

• dobíjecí kabel USB 

• dobíjacia sada svetiel sa skladá zo svetlometov a zadného svetla 

• schválené podľa nemeckých predpisov o cestnej premávke 

• držiak pre Ø 19-35 mm 

• rýchla montáž bez náradia 

• dobíjací kábel USB 

Světlomet 

• 1 bílá LED 

• 2 režimy: max. svícení 30 Lux, poloviční svícení 15 Lux 

• až 70 lumenů 

• ukazatel nabití baterie 

• lithiová dobíjecí baterie 3,7 V / 1 200 mAh 

• otočný držák o 360° 
Zadní světlo 

• 1 červená LED 

• nastavitelný úhel svícení 

• ukazatel nabití baterie a nabíjení 

• dobíjecí lithium-polymerová baterie 

Svetlomet 

• 1 biela LED 

• 2 režimy: max. Svietenie 30 Lux, polovičná svietenia 15 Lux 

• až 70 lúmenov 

• ukazovateľ nabitia batérie 

• lítiová dobíjacie batérie 3,7 V / 1 200 mAh 

• otočný držiak o 360 ° 
Zadné svetlo 

• 1 červená LED 

• nastaviteľný uhol svietenia 

• ukazovateľ nabitia batérie a nabíjanie 

• dobíjacia lítium-polymérová batéria 

Integrovaná nabíjecí baterie 3,7V 240 mAh – nelze vyměnit. Před 
prvním použitím proveďte úplné nabití. 

Integrovaná nabíjacie batérie 3,7 V 240 mAh - nemožno vymeniť. 
Pred prvým použitím vykonajte úplné nabitie. 

1. Když se rozsvítí červená kontrolka stavu baterie, nabijte 
akumulátor. Během nabíjení svití ukazatel úrovně zeleně, když je 
akumulátor plně nabitý ukazatel zhasne. Doba nabíjení: cca. 3-4 
hodiny (přední světlo), 2-3 hodiny (zadní světlo). 
2. Před použitím světla zkontrolujte, zda je akumulátor nabitý. 
3. Testováno a schváleno v souladu s německými vnitrostátními 
předpisy o silničním provozu. 
4. Obě světla musí být pevně uchycená na jízdním kole. 
Světelnému paprsku nesmí bránit žádná část kola. 
5. Když je akumulátor plně nabitý a do jedné hodiny se rozsvítí 
ukazatel stavu baterie, tak světla vyměňte. Při poruše světelné 
diody se mění celé světlo. 

1. Keď sa rozsvieti červená kontrolka stavu batérie, nabite 
akumulátor. Počas nabíjania svieti indikátor úrovne zelene, keď je 
akumulátor plne nabitý indikátor zhasne. Doba nabíjania: cca. 3-4 
hodiny (predné svetlo), 2-3 hodiny (zadné svetlo). 
2. Pred použitím svetla skontrolujte, či je akumulátor nabitý. 
3. Testované a schválené v súlade s nemeckými vnútroštátnymi 
predpismi o cestnej premávke. 
4. Obe svetlá musia byť pevne uchytená na bicykli. Svetelnému lúča 
nesmie brániť žiadna časť bicykla. 
5. Keď je akumulátor plne nabitý a do jednej hodiny sa rozsvieti 
ukazovateľ stavu batérie, tak svetla vymeňte. Pri poruche svetelné 
diódy sa mení celé svetlo. 
 

 


