
Jeżeli lampka zostanie włączona w ciągu dnia, czujnik światła wyłączy 
ją po 10 sekundach. Jeżeli będziesz jechać przez tunel lub ciemne 
otoczenie, światło się włączy. Jeżeli chcesz wyłączyć czujnik światła, 
wystarczy zakleić go czarną taśmą. Przykład obok.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM 
SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. 
Wyrzucając elektrośmieci do kontenera, stwarzasz zagrożenie dla środowiska.
Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się 
do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych 
urządzeń. 
Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub 
w firmie TOM Organizacja Odzsyku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. , ul. Pomorska 112, 
70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl
 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Revoltt Maciej Janusz, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
Deklaruje, że produkt: Rowerowa lampka tylna z kierunkowskazami
jest zgodny z postanowieniami dyrektyw
2004/108/EC - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej. 
Wymogi:
EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-6-1:2007
2011/65/EU - Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS
Wymogi: IEC62321:2008

3. Sterowanie głównym światłem: długie naciśnięcie - włączenie/wyłączenie lampki, krótkie 
naciśnięcie: zmiana trybu świecenia.Każdy z przycisków na sterowniku podświetli się na czerwono, 
jeżeli dana funkcja jest aktywna.

Ładowanie akumulatora i wymiana baterii
Lampka posiada wbudowany akumulator. Może ona być naładowana za pomocą ładowarki 5V, 1A i 
kabla USB, lub innego źródła prądu. Po podłączeniu do prądu, środek lampki zacznie mrugać powoli. 
Sygnalizuje to ładowanie urządzenia. Po naładowaniu, środek lampki będzie świecił nieustannie. Czas 
ładowania to około 4,5h.
Nie ma możliwości samodzielnej wymiany akumulatora. Próby samodzielnej wymiany mogą uszkodzić 
urządzenie i spowodują utratę gwarancji.
Sterownik jest zasialny przez baterię CR2032 Ni-Hm o żywotności ponad 1 roku. Jeżeli czas reakcji 
przycisków się wydłuży lub podświetlenie przycisków nie działa, wymień baterię. W tym celu otwórz 
obudowę i wyjmij płykę sterującą, a następnie baterię. Włóż nową baterię, zwracając uwagę na kierunki 
biegunów. Jeżeli zostaną zamienione, urządzenie nie będzie działać .

Lista częsci
Instrukcja 1szt
Kabel Micro USB 1szt
Uchwyt mocujący do wspornika 1szt
Pianka 1szt
Uchwyt mocujący do siodełka 2szt
Śruby 2szt
Gumowa opaska 1szt
Sterownik 1szt
Lampka 1szt
 

Parametry lampki
1. Ładowanie: 5V DC, 800mA
2. Strumień światła: 85lumenów
3. Pojemność akumulatora: 2000mAh
4. Czas pracy:
ciągłe świecenie: 4-4,5h
mruganie: do 8h
5. Zasięg lasera: 5m
6. Temperatura robocza otoczenia: -20oC - +60oC
7. Stopień wodoodporności: IPX4

UWAGA!
Nie rozkładaj lampki na części. Spowoduje to utratę gwarancji.
Ładuj akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące, jeżeli nie używasz lampki. W przeciwnym razie 
może utracić on możliwość ładowania do pełna. 
Stopień wodoodporności pozwala na użycie przy słabym i umiarkowanym deszczu. 
Nie używaj w trakcie silnej ulewy.
Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub wysokiej temperatury. 
Nie odpowiadamy za konsekwencje niewłaściwego używania lampki. 

Czujnik światła

Gwarancja
1. Urządzenie objęte jest gwarancją na okres 2 lat.
2. Akcesoria nie są objęte gwarancją.
3. Niewłaściwe użytkowanie nie podlega gwarancji.
4. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji. 
5. Dokładne warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie internetowej www.revolttech.pl

POSTĘPOWANIE Z BATERIĄ W LAMPCE
1. Lampka posiada wbudowaną, niewymienialną baterię Litowo-jonową w zależności od modelu.
2. Wszelkie próby wyjęcia i wymiany będą skutkować utratą gwarancji i możliwym uszkodzeniem 
urządzenia i samej bateri.
3. Zużyte baterie oddawaj wraz z urządzeniem do punktu recyklingu - pomóż chronić naturalne zasoby 
naszej planety. Wyrzucając zużyte baterie, należy pamiętać o zakryciu ich złączy oraz zawsze 
przestrzegać lokalnych praw i uregulowań.
4. Najbliższy punkt zbiórki baterii możesz znaleźć na www.revolttech.pl lub dzwoniąc pod infolinię na 
801 005 505

POSTĘPOWANIE Z BATERIĄ W PILOCIE
1. Urządzenie posiada wymienne baterie CR2032. 
2. Zużyte baterie wyjmij zgodnie z instrukcją i oddawaj do punktu recyklingu - pomóż chronić 
naturalne zasoby naszej planety. Wyrzucając zużyte baterie, należy pamiętać o zakryciu ich złączy oraz 
zawsze przestrzegać lokalnych praw i uregulowań.
3. Najbliższy punkt zbiórki baterii możesz znaleźć na www.revolttech.pl lub dzwoniąc pod infolinię na 
801 005 505

Długie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie lampki
Krótkie naciśnięcie: zmiana trybu świecenia

Światło laserowe: ciągłe / mrugające / wyłączone

Lewy kierunkowskaz

Prawy kierunkowskaz

Meilan X5 Rowerowa lampka tylna z 
kierunkowskazami

Instrukcja obsługi

Opis

Revoltt Maciej Janusz
ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
www.revolttech.pl
sklep@revolttech.pl
Tel.: +48 660 487 951
NIP: 9131556010, REGON: 161529023, BDO: 000008261

Innowacyjna lampka tylna z kierunkowskazami. Sterownik zakładany na kierownicę pozwala na łatwe 
sterowanie funkcjami lampki: skręcanie w prawo, skręcanie w lewo, zatrzymywanie się, laserowe 
światło generujące granice bezpieczeństwa. Dzięki temu Twoje bezpieczeństwo podczas jazdy na 
rowerze wzrasta. Posiada wbudowany czujnik światła.

Opcja 1: instalacja lampki na rurze wspornika siodełka.
1. Odklej zabezpieczenie z pianki i przyklej na rurze.
2. Przyłóż uchwyt mocujący do pianki i obejmij rurę opaską. Przełóż śrubę 
przez otwór w uchwycie i dokręć mocno. 
3. Wsuń lampkę w uchwyt. 
4. Aby wyjąć lampkę, przesuń delikatnie w dół i wyciągnij lampkę. 

Budowa

Instalacja

Opcja 2: instalacja lampki pod siodełkiem
1. Przełóż śruby przez jedną część uchwytu i 
załóż nakrętki.

2. Połącz lampkę z uchwytem. Zamocuj pod 
siodełkiem.

3. Zablokuj całość drugą częścią uchwytu. 4. Dokręć śruby do oporu.

Aby zdjąć lampkę, musisz powtórzyć powyższe kroki w odwrotnej kolejności. 

1. Lewy żółty kierunkowskaz
2. Prawy żółty kierunkowskaz
3. Czerwone światło

4. Gniazdo USB
5. Światło laserowe
6. Przycisk sterujący

7. Przegub mocujący
8. Osłona akumulatora

Instalacja sterownika
Użyj gumowej opaski, aby zamocować 
sterownik na kierownicy w wybranym przez 
siebie miejscu.

Funkcja świateł STOP
Lampka wyposażona jest w inteligentny elektroniczny czujnik, który wykrywa i sygnalizuje 
zatrzymanie roweru. W czasie hamowania i zwalniania, lampka będzie mrugać ostrzegawczo 
wszystkimi diodami.
Uwaga! Zbyt słabe hamowanie lub jazda po dużych nierównościach może wpływać na poprawność 
działania funkcji! 

Obsługa
Sterowanie przyciskiem na lampce
1. Długie naciśnięcie włączy lub wyłączy lampkę.
2. Krótkie naciśnięcie zmieni tryb świecenia: ciągły / mruganie / światło laserowe.
Sterowanie sterownikiem na kierownicy
UWAGA! Lampka musi być włączona przyciskiem na obudowie
1. Skręt w lewo/prawo: naciśnij przycisk odpowiedniego kierunkowskazu. Naciśnij ponownie, by 
wyłączyć. Kierunkowskaz wyłączy się również sam po 60s.
2. Światło laserowe: pierwsze naciśnięcie - wyświetlanie ciągłych lini po obu stronach roweru, drugie 
naciśnięcie - linie zaczną mrugać, trzecie naciśnięcie - wyłączenie.


