
Power On/Off

 INSTRUCTIONS

Smart Tail Light

Auto Team Sync:  Devices will sync with each other in same 
lighting frequency within 50 meters automatically, if set with 
same lighting mode and same color. 

Auto Light Sensing: With light sensing function turned on, 
device flashes automatically under dim environment, and shut off 
under bright environment.

Auto Wake-up: Under sleep mode, device wakes up 
automatically when detecting motion. 

Sync with Discovery Pro GPS Unit: After pairing Discovery Pro 
bike computer with Raz Pro, the warning light of Discovery Pro 
sync with Raz Pro with same color and lighting mode.

Auto Sleep Mode: Device will enter sleep mode and shut off 
lighting when not moving over 4 minutes.

Under recharging, the light sustains in Red, after finish recharge, 
light color turns to Green.  

Under low power status, the light flashes in Red dimly. 

Under DFU firmware upgrading, the light flashes in Blue. 

Functions Recharging/Out of Power
/Firmware Upgrade Light Status

Power on: Press     to turn on device.

Power off: Press     more than 2 seconds to turn off device.

Simply press       to switch between lighting modes. 

Lighting modes include: Fireworm Breathing, Flash, Double 
Flashes, Three Flashes, Sustained, Comet, SOS, Slow Flash. 

Method 1: Double click       button quickly. 

Method 2: Rotate the device quickly. 

The color switches in Red, Yellow, Green, 
Cyan, Blue, Purple and custom color in 
sequence. 

Power On/Off Accessories & Installation  Install under saddle 

Install on seat post

Install on helmet

Switch Lighting Modes

Switch Light Colors

Magnetic charging cable

Safety Warnings and Suggestions

Functions Recharging/Out of Power
/Firmware Upgrade Light Status

Accessories & Installation

Switch Lighting Modes

Switch Light Colors

Safety Warnings and Suggestions

Reminder: Make sure the power button is placed upwards, otherwise the 

Brake Warning and Road Bump Warning functions are not applicable. 

Please read the safety instructions carefully and keep it for 
future reference.

keep out of the reach of children.

Always keep this product away from all kinds of heat sources.

Do not insert objects or pour liquid into this product.

Do not attempt to repair the product yourself or by any other 
unqualified person.

Never use cleaning chemicals to avoid damage on device 
surface. 

Do not scratch device with sharp objects. 

Saddle bracket Zip ties

O-rings

Saddle
Type:    

Helmet/
Seat Post
Type

Helmet/Seat
post bracket 15° Seat post pad

(Round/Air seat post)

Helmet pad
Brake Warning: Under braking motion, device sustains in Red 
light with max brightness, and recovers to original lighting mode 
after 3 seconds.

Road Bump Warning: When crossing road bumps, device 
sustains in White light with max brightness, and recovers to 
original lighting mode after 3 seconds.

Manuál
Magnetický nabíjecí kabel

Zapínací/funkční 
tlačítko

Magnetický 
nabíjecí port

Zapnutí/Vypnutí

Zapnutí : zmáčkněte tlačítko       abyste zapli zařízení

Vypnutí : držte tlačítko      déle než 2 vteřiny abyste vypli zařízení

Přepínání světelných režimů
Stiskněte tlačítko       pro přepínání mezi světelnými režimy

Světelný režim obsahuje: Komfortní plynulé blikání "Breathing", 
blikání, blikačka přerušovaná 50%, blikačka přerušovaná 100%, 
stálý svit, comet, SOS, pomalá blikačka. 

Změna barvy světla
Metoda 1: Dvakrát za sebou rychle 
stiskněte tlačítko
Metoda 2:  Rychle vpravo a vlevo
vertikálně otočte s blikačkou
Barva se změní v: Červenou, Žlutou, 
Zelenou,Tyrkysovou, Modrou a nebo v 
tu kterou si nastavíte v aplikaci. 

Tlačítko 
funkce/Zapínání

Příslušenství a zavedení

Příslušenství
pod sedlo:

Držák pod sedlo

Držák na helmu/pod sedlo

Stahovací pásky

Příslušenství na helmu/
Na sedlovku

Gumičky

Podložka 
na helmu

15° podložka na sedlovku
(Kulatá podložka)

Montáž pod sedlo

Montáž na sedlovku

Montáž na helmu

Poznámka: Ujistěte se že tlačítko zapínání je umístěno směrem nahoru, 
jinak varování o brždění a přejíždění přes nerovnosti nebude fungovat.

Funkce

Týmová synchronizace: Zařízení se automaticky sychronizuje 
s ostatnímy na stejné světelné frekvenci do 50m. Nastaví se 
stejná barva světla a také režim blikání.

Varovné brždění: Pokud začnete brzdit, zařízení zčervená 
s nejvyšším jasem. Po 3 vteřinách se vrátí do režimu který jste 
měli nastavený.

Přejíždění po nerovnostech: Pokud přejedete po nerovnostech
na silnici, zařízení zbělá s nejvyšším jasem. Po 3 vteřinách se 
vrátí do režimu který jste měli nastavený. 

Automatický senzor světla: Když budete mít zapnutý senzor 
světla, zařízení se automaticky zapne pokud se budete nacházet 
v ztmaveném prostředí,a vypne se pokud se prostředí zesvětlí.

Sleep režim: Zařízení se automaticky vypne po 4 minutách 
nečinnosti.

Automatické zapnutí: Když je zařízení ve “sleep režimu“, 
automaticky se zapne pokud zaznamená pohyb.

Nabíjení/Signalizace vybití
/Instalace Firmware 
Pokud se zařízení nabíjí svítí červené světlo, až se zařízení 
dobije změní se na barvu zelenou.

Pokud je zařízení vybito, svítí tlumené červené světlo.

Pokud se instaluje nový �rmware, světlo svítí modře.

Bezpečnostní pokyny a ponaučení
1) Přečtete si pečlivě bezpečnostní pokyny a celý manuál. 

2) Blikačka není hračka. Držte děti dál od blikačky.

3) Nevystavujte blikačku nadměrnému teplu.

4) Nepokládejte na blikačku žádneépředměty, či nepolývejte 
jej tekutinamy.

5) Nesnažte se blikačku opravit vlastnímy silami či někým kdo 
není pověřen opravovat tuto blikačku.

6) Nepoužívejte chemikálie na čištění blikačky.

7) Neničte blikačku ostrýmy předměty.



Connect with APP (For RAZ PRO) Color Management Lighting Mode Management Select Scenarios Team Sync Settings Restore Factory Setting 

Firmware Upgrade Firmware Upgrade 

SpecificationConnect with APP (For RAZ PRO)
Download “Shanren Sport” APP, turn on Bluetooth on phone, 
through “Home > Devices > Add a new device > RAZ PRO”, 
start scanning to connect with Raz Pro, and enter device 
management page. 

Under “Color Management” interface, select any color on the 
App, device’s light color changes accordingly.

Under “Lighting Mode Management” interface, add, delete or 
adjust the lighting mode sequence, device’s lighting mode 
sequence changes accordingly. 

Color Management Lighting Mode Management Select Scenarios
Brake/Road bump sensitivity configuration is different under 
each scenario. Users can select scenario applications (include 
Road, MTB, Helmet and Front Warning Light) accordingly. 

Intelligent control: users can turn on/off Brake Alert,  Road Bump 
Alert and Light Sensing functions. 

Team Sync Settings Restore Factory Setting Specification

Auto Team Sync: Devices sync with each other automatically 
(default setting) under same lighting mode and same light color. 

Password Team Sync: After setting the same password for  
Team Sync, devices sync with each other only under the same 
lighting mode, light color and team-up password. 

New functions can be implemented through firmware upgrade 
on Shanren Sport App.

Device can be reset to default factory settings via App. 

Default factory settings:

Light color: red

Lighting mode: Fireworm breathing 

Ride scenario: Road bike 

Intelligent control: Braking Alert (ON), Road Bump Alert (ON), 
Light Sensing (OFF)

Team-up settings: Auto Team-up

Name:  RAZ PRO Smart Tail Light

Model: SR-BTL20

Connection: BLE4.0

Battery: Rechargeable Li-battery

Recharge: Magnetic charging 

Recharge time: 2 Hours

Work time: 24hrs (under red light flash mode)

                  46hrs (under red light slow flash mode)

Waterproof: IP68

Size: 41X41X19mm

Weight: 20g

APP support: Shanren Sport

IOS & Android devices: iOS 7.0 or later, Android 4.3 or later. 

Warranty Card
Shanren products are covered under 1 year’s warranty.Accessories excluded.

Each product unit is warranted to be free of factory defects for 1 year from original 
purchase. If the product fails to work through normal usage, we will repair or replace 
the defect at no charge. Service must be performed by an authorized Shanren 
dealers or an authorized Shanren retailers. To return the product, enclose its 
warranty card together withdetails about its dis-function. Please type your name and 
address clearly on the warranty card.

Insurance and transportation charges shall be born by the party requesting service.

Thanks for understanding.

Shanren International Co., Limited

shanrentech.com sales@shanrentech.com Made in China

1103, Hang Seng Mongkok Building, 677 Nathan Road, Kowloon Hong Kong

Spárování s aplikací (RAZ PRO)

Stáhněte aplikaci “Shanren Sport“, na mobilu zapněte 
bluetooth. “Home  › Devices  › Add a new device › RAZ PRO“. 
Poté začněte vyhledávat  zařízení Raz Pro (START SCANNING).

Výběr barev
Pod názvem “Color Management“, najdete škálu barev 
ze kterých můžete vybírat. 

Nastavení režimu blikání
Pod názvem “Lighting Mode Managment“ můžete přidat,
či odebrat různé režimy blikání. Podle toho jakou vytvoříte
sekvenci bude Vaše zařízení blikat. 

Režimy 

Inteligentní kontrola: Uživatel může zapnout/vypnout režim
brždění, přejíždění přes nerovnosti a senzor automatického 
světla. 

Režim brždění/ prejíždění přes nerovnosti se dá různě nastavit.
Uživatel si může vybrat různé možnosti např. Silniční kolo,
horské kolo, helma a přední varovné světlo.

Nastavení týmové synchronizace
Zařízení se automaticky spojí s ostatnímy pod stejným
světelným režimem a pod stejnou barvou.

Možnost zvolení hesla pro týmovou synchronizaci: Poté co 
zvolíte heslo pro týmovou synchronizaci, zařízení se připojí 
s ostatnímy zařízení pod stejným světelným režimem a pod 
stejnou barvou.

Tovární nastavení
Zařízení může být resetováno do továrního nastavení 
přes nastavení v aplikaci.

Zakladní tovární nastavení:
Barva: červená

Světelný režim: komfortní plynulé blikání "Breathing"

Režim: silniční kolo

Inteligentní funkce: Brždění (ANO), Přejíždění přes 
nerovnosti (ANO), Automatický senzor světla (NE)

Týmové nastavení: Automaticky spojit

Aktualizování Firmware 
Nové funkce mohou být stáhnuty přes "�rmware upgrade"
v aplikaci Shanren Sport App.

Nedoporučujeme aktualizovat �rmware na mobilních
telefonech značky Samsung. Pokud vám světlo při aktualizaci  
“zamrzne“, postupujte podle pokynů ve videu: 1url.cz/DzhQ7

Speci�kace

Název: RAZ PRO Smart Tail Light
Model: SR-BTL20
Připojení: BLE4.0
Baterie: Dobíjecí Li-Ion baterie
Doba nabíjení: 2 hodiny
Doba provozu: 24 hodin (červené světlo s blikačkou)
Doba provozu: 48 hodin (červené světlo s pomalou blikačkou)
Třída voděodolnosti: IP68
Velikost: 41X41X19mm
Váha: 20g
Podpora: Shanren Sport
IOS & Android zařízení: IOS 7.0 a novější, Android 4.3 a novější


