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ZADNÍ LED SVĚTLO NA KOLO S UKAZATELEM ODBOČENÍ,
LASEREM A DÁLKOVÝM OVLADAČEM

MODEL: AS-B35
SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-B35
Funkce laseru : Toto zadní LED světlo
je
vybaveno
také
laserovým
osvětlením, které vymezuje Váš prostor
na silnici za vámi. Lasery vytvářejí dvě
červené linky podél kola pro příjemnou a
bezpečnou jízdu v noci, zejména v
městském provozu. Chcete-li si od řidičů
udržet bezpečnou vzdálenost, režim
laseru je velkou pomocí. Uživatel má
možnost přepínání laseru mezi dvěma
režimy: 1.stabilní laserové osvětlení,
2.blikající laserové osvětlení.

Toto víceúčelové zadní LED světlo na kolo
s výkonným LED koncovým světlem je díky
svému směrovému signálu a různým blikajícím
režimům ideálním doplňkem, které zároveň
pomocí laserového osvětlení vymezí váš
prostor dvěma vysoce viditelnými červenými
lasery pro zvýšení Vaší bezpečnosti. Vhodné pro
všechny typy kol.
Led světlo přináší snadné ovládání a
nastavení
použitím
multifunkčního
dálkového ovladače-klíčenky.

Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

Funkce blikačky : V silničním provozu je
důležité být viděn. Tato blikačka na kolo je
určena všem, kteří často jezdí v šeru, ve tmě,
v dešti či jednoduše chtějí být více vidět během
jízdy
po
komunikacích
se
zvýšeným
automobilovým provozem. Zadní blikačka
zabezpečí každou jízdu na kole díky oslnivému
výkonu, dlouhé životnosti, nízké spotřebě a
vysoké svítivosti. Je osazena vysoce svítivými
29 LED diodami (85lm). Zajímavostí je možnost
přepínání mezi hned několika režimy 1.stabilní svícení, 2.střídavé blikání, 3. blikání 4.
režim vypnutí.
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Funkce ukazatele odbočení (vpravo,
vlevo):
Zajímavostí
tohoto
LED
světla je vizuální signalizace směrového
ukazatele pro odbočení vpravo či vlevo
ovládaným pomocí dálkového ovladače.
Zadní dálkové LED světlo na kolo je
vyrobeno z kvalitního plastu s vysokou
odolností proti stříkající vodě. Zařízení
má vlastní zabudovanou Lithium baterii
2200 mAh. Baterii dobijete tím
nejjednodušším způsobem, jaký dnešní
doba nabízí - dobíjí se micro USB
kabelem, který je součástí dodávky.
Doba nabíjení je ca 3 - 5 hodiny. Dálkový
ovladač je vybaven dvěma vysoce
kvalitními knoflíkovými bateriemi, které
mohou pracovat půl roku bez výměny.
Montáž zařízení je velmi jednoduchá.
Připevňuje na rám jízdního kola pomocí
plastové objímky, která je součástí
dodávky a utáhne se dvěma šrouby.
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