
Światła rowerowe z kierunkowskazem 
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1. Montaż 
 Białą, przednią lampę montujemy na kierownicy 
roweru, tylną zaś na ramie pod siodełkiem. Robimy to za 
pomocą dołączonych zacisków (Rysunek 1). Zacisk 1 
przytwierdzamy śrubą do przedniej lampy od spodu, zaś zacisk 
2,  wsuwamy w prowadnicę z tyłu tylnej lampy, tak by zatrzask 
osiadł we wgłębieniu. 
 Przełącznik świateł stopu (Rysunek 2) mocujemy na 
lince hamulcowej, przy metalowym wypustku na ramie, tak by 
przełącznik klikał za każdym razem, gdy użyjemy hamulca. 

  

2. Funkcje 

  
 
 
Nie licząc przełącznika odpowiedzialnego za światła hamowania, 
wszystkie przyciski znajdują się na przedniej lampie: 

 Tryb nocny: zapala przednie (białe) i tylne (czerwone) światło. 

 Dźwięki: pokrętło przełącza pomiędzy różnymi dźwiękami 
klaksonu. 

 Kierunki: suwak możemy umieścić w trzech pozycjach, lewej, 
środkowej i prawej. Gdy znajduje się on na środku, funkcja jest 
wyłączona, przesuwając go natomiast w którymś kierunku, zapalimy 
światła kierunkowskazu (po obu stronach czerwonego, tylnego 
światła).  

 Klakson: po wciśnięciu, z głośnika w przedniej lampie zabrzmi 
dźwięk.  

 
 

 
 

 Dystrybucja: ZUH Kontext s.c. Izabela Zawistowska, Konrad Zawistowski.  
Ul. Hetmańska 10 / 15-727 Białystok 

 
Gwarancja: Gwarancja ważna 12 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: Produkt może zawierać małe elementy, chronić przed dziećmi poniżej 3 lat.  
Pudełko należy odłożyć w bezpiecznym miejscu, w celu zminimalizowania ryzyka. 
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Światła zasilane są 2 bateriami AA. Wkładamy je do otworu 
znajdującego się pod pokrywą w tylnej lampie. 

Instrukcje dotyczące baterii 
UWAGA: NIE MIESZAJ RÓŻNYCH RADZAJÓW BATERII;  
NIE MIESZAJ NOWYCH BATERII Z NOWYMI 

 WYJMIJ BATERIE PO ZABAWIE 

 ZUŻYTE BATERIE NALEŻY USUNĄĆ I WYRZUĆIĆ  

 DO ODPOWIEDNIEGO POJEMNIKA 

 BATERII NIE BĘDĄCYCH AKUMULATORKAMI NIE 
WOLNO ŁADOWAĆ 

 AKUMULATORKI NALEŻY WYJĄĆ Z ZABAWKI PRZED 
PRÓBĄ ICH NAŁADOWANIA 

 AKUMULATORKI NALEŻY ŁADOWAĆ POD NADZOREM 
DOROSŁEGO 

 BATERIE NALEŻY WKŁADAĆ ZGODNIE Z ICH 
POLARYZACJĄ 

 BATERIE WYMIENIAJ POD NADZOREM DOROSŁEGO 

 NIE WOLNO DOPROWADZAĆ DO SPIĘCIA PANELU 
ZASILANIA 

 ZACHOWAJ OPAKOWANIE, GDYŻ ZAWIERA ONO 
ISTOTNE INFORMACJE 
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