
Dálkový
ovladač

COB Led
světlo

Přezka USB nabíjecí
kabel

Obsah balení

Instalace dálkového
ovládání

1. Sejměte silikonové pouzdro 
z ovladače

2. Otevřete kryt (použijte nejlépe
prsty, vyvarujte se ostrého nářadí)

3. Vyjměte vybitou baterii 4. Vložte novou baterii (dodržte 
umístění plus a mínus pólu baterie)

Tlačítka a ovládání:

Tlačítko na svítilně

Tlačítka a funkce na bezdrátovém ovladači

Stisk 2 sek.v OFF stavu: zapne S3   Krátký stisk: klakson   Dvojitý stisk: změna zvuku klaksonu (5 tónů)
Stisk 1 sek.v ON stavu: změna režimu blikání(1x píp)   Stisk 2 sek.v ON stavu: zcela vypne S3 (2x píp)

Krátký stisk: klakson    Dvojitý stisk: změna zvuku klaksonu (5 tónů)
Dlouhý stisk: stand-by vypnutí/zapnutí. Pozor, S3 zcela vypnete pouze tlačítkem na svítilně.

Výměna baterie v bezdrátovém ovladači a nabíjení S3
Pokud stisk tlačítek neaktivuje led diody na ovladači nebo nelze bezdrátovým ovladačem ovládat S3, je nutné
vyměnit baterii v ovladači. Ovladač používá pro napájení baterii typ 1220 a výměna se provádí následovně:

Nabíjení baterie v S3
Jakmile S3 detekuje nízký stav baterie, oznámí to tónem “Dadada” (3x). S3 co nejdříve dobijte. Opatrně zvedněte gumovou krytku
 USB konektoru tak, aby nedošlo k jejímu vytržení. S3 připojte USB kabelem k jakémukoliv zdroji USB 5V (PC, notebook, powerbanka,
nabíječka na mobil apod). Průběh nabíjení je indikován přerušovaným blikáním. Jakmile je S3 nabita, přestane blikat a vypne se.

Parametry:
Vstupní proud: DC 5V, 500mAh
Kapacita dobíjecí baterie: 400mAh
Světelný výkon: 20lux
Bezdrátová frekvence: 433MHz
Rozsah provozních teplot: od -10 do 40 °C
Voděodolnost: Třída IPX5Voděodolnost: Třída IPX5

Další instrukce, bezpečnostní pokyny a záruka:
1. Při vypnutí S3 přes dálkový ovladač nebo pokud je S3 v režimu alarmu, stále dochází k odběru proudu z integrované baterie. 
Proto je nutné S3 vypínat hlavním tlačítkem umístěným přímo na svítilně. Doba provozu ve stand-by je zhruba 2 dny.
2. Integrované baterii škodí úplné vybíjení a podbíjení, Vždy dbejte na to, abyste S3 včas dobili. Neukládejte S3 na delší dobu 
vybitou či jen částečně nabitou. V případě uložení na delší dobu, např. v mimosezóně, proveďte dobití 1x za 4 měsíce. 
3. Pokud dojde k rozpárování dálkového ovladače a S3, proveďte spárování: podržte tlačítko na svítilně a zároveň i na ovladači.
4. K uchycení S3 je použitá pružná kvalitní guma. Nevyvíjejte však na přezku vyšší tah než je únosný, v krajním případě může dojít4. K uchycení S3 je použitá pružná kvalitní guma. Nevyvíjejte však na přezku vyšší tah než je únosný, v krajním případě může dojít
k přetržení. 
5. Voděodolnost třídy IPX5 znamená odolnost proti běžnému dešti. Nepoužívejte S3 v silném dešti a neponořujte ji do vody.
6. S3 není hračka! Nepouštějte klakson v těsné blízkosti osob. Hlasitý zvuk klaksonu může vést k šoku nebo jiné újmě na zdraví.
Při použití klaksonu nedávejte S3 do blízkosti uší Vašich ani jiných osob a zvířat, může dojít k poškození sluchu.
Nesviťte nikomu ani sobě do očí, hrozí poškození zraku. Svítilnu držte z dosahu  dětí.
7. V prostředí silného radio rušení může dojít k dočasné nefunkčnosti komunikace mezi ovladačem a S3
8. Svítilnu udržujte v čistotě pomocí měkkého hadříku, případně lehce navlhčeného. Nepoužívejte k čištění žádná chemická 8. Svítilnu udržujte v čistotě pomocí měkkého hadříku, případně lehce navlhčeného. Nepoužívejte k čištění žádná chemická 
rozpouštědla či houbičky na drhnutí apod. 
9. Záruka se nevztahuje na:
•      závadu způsobenou jiným než obvyklým používáním (například mechanickým poškozením)
•      akumulátor, je-li např. vybitý, nepoužívaný. Snižování kapacity akumulátoru nelze považovat za závadu, 
 jedná se o běžné opotřebení. 
• reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci
•     •      výrobek, který nebyl používán podle návodu, nebo výrobek který byl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu (slunce, 
         technická sůl pro údržbu silnic a další abraziva, přepětí v síti, chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí)
•      výrobek který byl mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; má sejmutý ochranný kryt nebo poškozeny plomby 
 a šrouby nebo je poškozen pádem, promáčknutím, poničením konektoru nebo krytu.

 Výrobce:  Meilan Technology Co.Ltd.   Dovozce do čr:  Led-expert,  Stroupežnického 24,  15000 Praha 5,  email:   info@led-expert.cz

MEILAN S3 - BEZDRÁTOVÝ KLAKSON, ALARM A BLIKAČKA NA KOLO - NÁVOD K POUŽITÍ

Pro použití dálk.ovladače je nutné S3 nejprve zapnout hlavním tlačítkem na S3 (viz výše)
Krátký stisk:  zapnutí světla. Další stisknutí změna režimu světla (5 režimů)
Dlouhý stisk: aktivuje alarm proti krádeži kola a S3 vstoupí do režimu alarmu - to je
potvrzeno 3x píp

Alarm je aktivní zhruba po10 vteřinách od oznámení aktivace alarmu (3x pípnutí).
Nyní je při manipulaci s kolem spuštěn alarm. Deaktivujte poplach krátkým stiskem. 
Dlouhým stiskem alarm zcela deaktivujete.

Montáž na řídítka Montáž na sedlovku

Světlo může být instalováno na libovolné součásti Vašeho kola


