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Funkcje

Informacje o produkcie
Meilan S3 Lampka tylna z 

dzwonkiem

Instrukcja 
obsługi

Tylna lampka rowerowa z dzwonkiem elektroniczny o mocy 150db. Posiada 5 trybów 
świecenia oraz 5 różnych dźwięków dzwonka do wyboru. Może być sterowana przyciskiem 
na obudowie lub bezprzewodowym pilotem.

Instalacja

Sterowanie
Przycisk nr 1, na obudowie lampki
Krótkie naciśnięcie - uruchomienie 
dzwonka
Dwukrotne krótkie naciśnięcie - zmiana 
dźwięku dzwonka
Długie naciśnięcie - włącz / wyłącz lampkę

Przycisk nr 2, na pilocie
Krótkie naciśniecia - włącz oświetlenie, zmień tryb 
świecenia, wyłącz oświetlenie
Długie naciśnięcie - uruchomienie funkcji alarmu 
antykradzieżowego; Lampka automatycznie się wyłączy i 
przejdzie w tryb wykrywania próby kradzieży, co zostanie 
potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz włączeniem 
czerwonego światła na pilocie przez 5 sekund. Jeżeli 
chcesz wyłączyć alarm, uruchom ponownie lampkę 
przyciskiem nr 3 poprzez długie naciśnięcie. Lampka 
potwierdzi wyłączenie alarmu za pomocą sygnału 
dźwiękowego oraz włączeniem zielonego światła na 
pilocie przez 5 sekund. Tryb alarmu wymaga każdorazowej 
aktywacji po włączeniu lampki. 

Wymiana baterii w pilocie
Baterię w pilocie należy wymienić w momencie gdy pomimo naciskania przycisków nie 
zapalają się diody na pilocie i nie ma to wpływu na funkcje lampki. Lampka wykorzystuje 
baterię guzikową CR1220. Wymianę należy przeprowadzić jak pokazano poniżej. 

Ładowanie lampki
1. Niski poziom energii w lampce jest sygnalizowany sygnałem dźwiękowym.
2. Posiada wbudowany akumulator. Może ona być naładowana za pomocą ładowarki 5V, 
500mA kabla USB, lub innego źródła prądu (np. powerbanka, dynama). Podczas ładowania 
lampka będzie wolno migać. Po naładowaniu do pełna lampka sie wyłączy.
3. Nie ma możliwości samodzielnej wymiany akumulatora. Próby samodzielnej wymiany 
mogą uszkodzić urządzenie i spowodują utratę gwarancji.
4. Po wyłączeniu lampki pilotem lub uruchomieniu funkcji alarmu lampka przełącza się w 
tryb czuwania. Maksymalny tryb czuwania to 2 dni. W celu pełnego wyłączenia lampki 
należy użyć przycisku na obudowie. 

Przycisk nr 3, na pilocie
Krótkie naciśnięcie - użycie 
dzwonka
Dwukrotne krótkie naciśnięcie - 
zmiana dźwięku dzwonka
Dlugie naciśnięcie - włącz / wyłącz 
lampkę

Lista części:
Instrukcja: 1szt
Lampka S3: 1szt
Kabel USB: 1szt 
Pilot: 1szt
Opaska: 1szt

Parametry
1. Bateria: Li-poly 400mAh (lampka), CR1220 (pilot)
2. Czas działania: 10h w trybie minimalnej jasności
3. Stopień wodoodporności: IPX5
4. Temperatura robocza otoczenia: od -10oC do +60oC
5. 5 trybów pracy świateł i 5 dźwięków dzwonka
6. Materiał: ABS i poliwęglan
7. Częstotliwość pracy bezprzewodowej: 433MHz
8. Prąd ładujący: DC 5V, 500mA

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. 

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

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 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Revoltt Maciej Janusz, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
Deklaruje, że produkt: 
S3 Lampka tylna z dzwonkiem
jest zgodny z postanowieniami dyrektywy 2014/30/EC - Dyrektywa kompatybilności 
elektromagnetycznej. Wymogi: EN 55015:2013A+1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, 
EN 61547:2009
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU oraz 2015/863/EU. Wymogi: 62321-3-1:2013, 62321-5:2013, 
623214:2013+AMD1:2017, 62321-6:2015, 62321-7-1:2015, 62321-7-2:2017

POSTĘPOWANIE Z BATERIĄ W LAMPCE
1. Lampka posiada wbudowaną, niewymienialną baterię Litowo-polimerową.
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. Wrzucając 
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 CR1220. 
2. Zużyte baterie wyjmij zgodnie z instrukcją i oddawaj do punktu recyklingu - pomóż chronić naturalne zasoby naszej planety. 
Wrzucając 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

9. Jasność: 20Lm
10. Widoczność: 500m
11. Waga: 0,039
12. Głośność dzwonka: 150db


