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GAWARANCJA
1 rok gwarancji: Na wszystkie wady produkcyjne komponentów.

Warunki korzystania z gwarancji
Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy posiadać oryginalny dowód zakupu. Gdy produkt reklamowany jest bez 
paragonu zakładamy, że gwarancja rozpoczyna sie od daty produkcji. Wszystkie gwarancje sa nieważne jeśli produkt 
został uszkodzony na skutek wypadku, nadużycia, zmiany, mody�kacji lub wykorzystywany w jakikolwiek sposób 
niezgodny z opisanym w niniejszej instrukcji.

* Specy�kacja i projekt mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się ze sprzedawcą lub importerem Topeak.

REGULACJA KĄTA 

Imbus 2 mm

5˚ 5˚

MONTAŻ UCHWYTU NA KASK

PL

InstrukcjaAEROLUX 1WATT USB

KLIK

MONTAŻ UCHWYTU NA KIEROWNICĘ ZDEJMOWANIE LAMPY

Naciśnij przycisk zwalniający 
i przesuń lampę do tyłu aby 
usunąć ją z uchwytu na 
kierownicy.
 

NACIŚNIJ

dla kierownic ø25.4~26.0mm dla kierownic ø31.8~33.0mm dla kierownic ø31.8mm 

ø25.4~26.0mm ø31.8~33.0mmø31.8mm

Imbus
2mm

Imbus
3mm

ŁADOWANIE BATERII

Przycisk On/Off lampy AeroLux 1 Watt USB świeci się na ZIELONO podczas ładowania. LED 
wyłączy się, gdy akumulator będzie w pełni naładowany.
Przycisk On/Off lampy AeroLux 1 Watt USB świeci się na CZERWONO gdy poziom naładowania 
akumulatora jest niski. Proszę naładować lampę jak najszybciej.
Dioda LED lampy AeroLux 1 Watt USB nie będzie świecić, jeśli akumulator jest uszkodzony.
Odłącz kabel Micro-USB z portu USB komputera kiedy AeroLux 1 Watt USB jest odpięta.
Odłącz przewód USB kiedy AeroLux 1 Watt USB jest w pełni naładowana.
Nie otwieraj obudowy lampy.
Akumulator Li-ion potrzebuje od 3 do 5 cykli ładowania do osiągnięcia pełnej pojemności.
Nie pozostawiaj baterii podłączonej do źródła ładowania ponad 48 godzin.
Ładowanie z koncentratora USB zajmuje więcej czasu.
Po długim okresie nieużywania bateria straci ładunek. Zawsze naładuj do pełna baterię przed 
każdym użyciem i przechowywaniem. 
Ładuj baterię co dwa miesiące i przechowuj ją w chłodnym, suchym miejscu aby zapobiec 
skróceniu jej żywotności.
Utylizuj bezpiecznie i prawidłowo zużyte baterie Li-ion, zgodnie z lokalnymi przepisami.
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Otwórz zatyczkę portu
Micro USB  

Średnii czas ładowania
4 - 5 godzin (około)

USB

Do portu USB w komputerze
lub ładowarki USB.

Kabel USB-Micro USB

Micro USB

KLIK Podkładka przeciw
zadrapaniu

UWAGA

• Chociaż obudowa lampy jest wodoodporna (w normalnych warunkach pogodowych deszczu itp) nigdy 
  celowo nie zanurzaj jej pod wodą.

• Lampa jest bardzo jasna a kąt świecenia bardzo szeroki. W przypadku użycia na drogach publicznych, 
  należy wyregulować kąt świecenia w dół aby nie oślepić nadjeżdżających pojazdów.

• W nocy, dla większego bezpieczeństwa AeroLux 1 Watt USB powinien być używany wraz ze specjalnym 
  oświetleniem do jazdy nocnej.

SPECYFIKACJA
Funkcje :  1W Stały / 0.5W Stały / Błyskający 
Czas świecenia : 2 h / 4 h / 5 h 
Strumień świetlny : 100 Lumenów / 45 Lux/5M   
Lampa : 1W LED
Bateria : 3.7V 700mAh Litowo jonowa
Ładowanie :  zasilacz USB 5V 500mA 
Waga : 52 g (lampa)
Rezerwa czasu: 0.5 godz. 
              

Wymagane narzędzia : imbusy 2mm / 3 mm (w komplecie)

Kabel USB-Micro USB 

Przycisk wł-wył, wyboru trybu 

obejma ø25.4~26.0mm

1W 
Ciągły

Wyłączony

Błyskający

0.5W 
Ciągły

Uchwyt na kierownicę
(obejma ø31.8~33.0mm)

Uchwyt na kask Podkładka przeciw
zadrapaniu

Zatyczka portu
Micro USB 
   

45°

1 2

Przypnij lampę na kasku. Dokręcaj śrubę 
imbusem 2 mm stopniowo aby ustawić 
pożądany kąt. Należy uważać aby nie 
dokręcać śruby zbyt mocno.

Nigdy nie próbuj regulować 
kąta gdy śruba jest 
dokręcona. Może to 
spowodować uszkodzenie 
lampy.

Wskaźnik ładowania / 
niskiego poziomu baterii


