
C4 Przednia lampka rowerowa LED

Instrukcja obsługi

Parametry

Instalacja

Informacje ogólne
Lampka wyposażona w diodę LED o mocy 60lux. Światło 
podzielone jest na kilka stref, dzięki czemu droga przed Tobą 
jest zawsze oświetlona tam gdzie trzeba.

Lampka została wykonana z wysokiej jakości aluminium, 
które doskonale odprowadza ciepło podczas pracy, co 
zapobiega przegrzaniu i przedłuża żywotność urządzenia. 
Może być używana zarówno na rowerze, jak i jako zwykła 
latarka.

Sterowanie

Ładowanie
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Lampka może być zainstalowana na kierownicy za pomocą 
dołączonej opaski albo pod licznikiem rowerowym Meilan na 
uchwycie typu ahead, za pomocą specjalnego adaptera.

1. Instalacja na kierownicy
Zawiń opaskę na kierownicy i zapnij na wystającym haku. 
Następnie wsuń lampkę do gniazda. 
W celu zdjęcia lampki z uchwytu najpierw naciśnij blokadę i 
wysuń lampkę.

2. Instalacja pod licznikiem rowerowym Meilan
Połącz wysięgnik i adapter do uchwytu na licznik. Całość skręć 
za pomocą śruby. Wkręć całość od spodu uchwytu licznika 
Meilan.

Lampka sterowana jest białym przyciskiem na obudowie. 
Długie naciśnięcie włącza i wyłącza lampkę. 
Krótkie naciśnięcia przełączają tryby działania lampki pomiędzy 
czterema jasnościami i trybem flash.

Lampka może być ładowana za pomocą dołączonego przewodu 
USB. Po odsłonięciu zaślepki gniazda USB podłącz kabel. Lampka 
może być ładowana prądem DC5V, 0,5A z adaptera lub komputera. 
Po podłączeniu do źródła prądu dioda LED na przycisku będzie 
pulsować na zielono. Po naładowaniu do pełna dioda LED będzie 
świecić ciągle.
Lampka może być jednocześnie ładowana i działać w wybranym 
trybie.

Lista części:
lampka C4 - 1szt
kabel USB - 1szt
gumowa opaska - 1szt

adapter do liczników - 1szt
wysięgnik - 1szt
śruba do wysięgnika - 1szt

Zasilanie : Li-poly 2600mAh
Światło: 60lux
Źródło światła: XPE LED
Czas działania: 2,5 - 3h 
Ilość trybów działania: 5
Maksymalny zasięg strumienia światła: 100m
Ładowanie: prąd DC5V, 0,5A
Czas ładowania: 2h
Stopień wodoodporności: IPX6 
Temperatura robocza otoczenia: od -10oC do +40oC
Waga: 0,034kg 
Materiał: aluminium

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
RevoltTech Maciej Janusz, ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno deklaruje, że produkt:
C4 Przednia lampka rowerowa LED jest zgodny z postanowieniami dyrektyw:
2014/30/EC - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej. 
Wymogi: EN55032: 2015, EN55035; 2017

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKÓW 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 

UWAGA!

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

Gwarancja

Lampka generuje mocne światło. Nie kieruj strumienia światła w oczy ludzi lub zwierząt.
Lampka może się nagrzewać podczas pracy. Nie nakrywaj obudowy i zapewnij 
odpowiednie chłodzenie.
Ładuj urządzenie w bezpiecznych warunkach.
Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub źródła wysokiej temperatury. 
Nie rozkładaj urządzenia na części.
Trzymaj poza zasięgiem dzieci. 
Nie odpowiadamy za konsekwencje niewłaściwego używania urządzenia. 

POSTĘPOWANIE Z BATERIĄ
1. Urządzenie posiada wbudowaną, niewymienialną baterię Litowo-jonową lub 
Litowo-polimerową w zależności od modelu.
2. Wszelkie próby wyjęcia i wymiany będą skutkować utratą gwarancji i możliwym 
uszkodzeniem urządzenia i samej baterii.
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.


