CLIC-LIGHT
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Clic-Light
Nositelný bezpečnostní světelný systém. Buďte vidět, buďte v bezpečí, pohybujte se na silnici s důvěrou
Díky systému Clic-Light budete vidět mezi dopravními prostředky – signalizační jednotka je připevněna k vašim zádům pomocí lehkého
popruhu, popř. Pomocí držáku na batoh (dodatečné příslušenství). Před každou jízdou vždy světlo Clic-Light vyzkoušejte, zda funguje.

1. Signalizační jednotka – včetně brzdového světla,
levého a pravého směrového světla, obrysového světla, mlhového světla a výstražných světel

2. Nastavitelný postroj se suchými zipy

3. Dálkový ovladač

4. Držák dálkového ovladače

5. Osmivodičový kabel pro připojení k zadnímu
signalizačnímu systému vozidla

6. Kabely USB typu C pro dobíjení signalizační
jednotky a dálkového ovladače
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Montáž pro cyklisty a jezdce na elektrických skútrech

1. Spárujte signalizační jednotku s dálkový
ovladač
• Stiskněte multifunkční tlačítko po dobu dvou
sekund – směrová světla se rozblikají.
Držte nepřetržitě stisknuté levé tlačítko na
dálkovém ovládání. Po spárování se rozsvítí
směrová světla signalizační jednotky

2. Připevněte dálkový ovladač k řidítkům
pomocí držáku a přicvakněte dálkové ovládání do držáku

3. Připevněte signalizační jednotku k postroji
pomocí suchých zipů a nasaďte si postroj
na záda

• Namontujte držák dálkového ovladače
• Zajistěte pomocí šroubů, neutahujte na
doraz
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Sestava pro motocyklisty

1. Spárujte signalizační jednotku s dálkovým
ovladačem, viz první krok v části „Montáž
pro cyklisty“ – návod na spárování
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2. Připojte osmivodičovou kabelovou soustavu
k zadnímu signalizačnímu systému vozidla
(viz strana 6 pro více informací)

3. Připevněte signalizační jednotku k postroji
pomocí suchých zipů a nasaďte si postroj
na záda

Volitelný druhý dálkový ovladač pro motocykl a jízdní kolo / elektrický skútr
*Se signalizační jednotkou můžete spárovat volitelný druhý dálkový ovladač, abyste nemuseli dálkový ovladač odpojovat od motocyklu, když si vyjedete na kole nebo
na skútru.

1. Spárujte signalizační jednotku s oběma
dálkovými ovladači. Viz první krok části
„Montáž pro cyklisty“, kde najdete pokyny
ke spárování

2. Připojte osmivodičovou kabelovou soustavu
k zadnímu signalizačnímu systému vozidla
(viz strana 6 pro více informací)

3. Připevněte držák dálkového ovladače k
řidítkům na vozidle.
Pak připněte druhý dálkový ovladač k držáku
dálkového ovladače.

4. Nyní můžete signalizační jednotku používat
na motocyklu nebo na jízdním kole / skútru.
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Pokyny k zapojení pro motocyklisty
Váš mechanik vám toto zařízení zapojí podle následujícího schématu, případně můžete tuto práci provést sami. Na našich webových
stránkách naleznete podrobné video s postupem.

1. Zelený vodič: Levé směrové světlo

1

2. Černý vodič: Obrysové světlo
3. Červený vodič: Brzdové světlo

1. Zelený vodič: Levé směrové světlo
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2. Černý vodič: Obrysové světlo
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4. Modrý vodič: Pravé směrové světlo

3. Červený vodič: Brzdové světlo
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1. Zelený vodič: Levé směrové světlo
2. Černý vodič: Obrysové světlo
3. Červený vodič: Brzdové světlo
4. Modrý vodič: Pravé směrové světlo
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4. Modrý vodič: Pravé směrové světlo
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1. Zelený vodič: Levé směrové světlo
2. Černý vodič: Obrysové světlo
3. Červený vodič: Brzdové světlo
4. Modrý vodič: Pravé směrové světlo
C. Společné: Je nutné zapojit nejdříve

Dálkový ovladač
Jakmile je dálkový ovladač synchronizován se signalizační jednotkou, LED diody se rozblikají (podle následujícího návodu),
čímž indikují, co se zobrazuje účastníkům provozu za vozidlem.
Středová LED dioda
Obrysové světlo
1 bliknutí / 5 s
Levá LED dioda

Vybitá baterie
2 bliknutí / 1 s

Nabíjení baterie
1 bliknutí / 1 s

Pravá LED dioda

Levé směrové světlo
1 bliknutí / 1 s

Pravé směrové světlo
1 bliknutí / 1 s

Výstražná světla
1 bliknutí / 1 s
s pravou LED diodou

Výstražná světla
1 bliknutí / 1 s s levou LED
diodou

Levé směrové světlo
Stiskněte a držte tlačítko po dobu 1 s
Zapnutí/vypnutí levého směrového světla
Stiskněte a držte tlačítko po dobu 3 s
Obrysové světlo zapnuto
Znovu stiskněte a držte po dobu 3 s
Zapnuté mlhové světlo
Opětovné stisknutí na dobu 3 s
Mlhové světlo vypnuto

Levá + středová + pravá
LED dioda
Mlhové světlo
1 bliknutí / 5 s

Pravé směrové světlo
Stiskněte a držte tlačítko po dobu 1 s
Zapnutí/vypnutí pravého směrového světla
Stiskněte a držte tlačítko po dobu 3 s
Výstražná světla zapnuta
Opětovné stisknutí levého nebo pravého tlačítka na
dobu 1 s
Výstražná světla vypnuta
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Signalizační jednotka
Zelená LED dioda uprostřed signalizační
jednotky informuje o stavu jednotky:
1 bliknutí na každé tři sekundy – v provozu
2 bliknutí za sekundu – nízký stav nabití
1 bliknutí za sekundu – dobíjení
Průběžně svítí – baterie je dobitá
Vypnuto – pohotovostní režim nebo vybitá
baterie
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Režimy
Automatický pohotovostní režim:
Pokud signalizační jednotka zůstane v klidu a není aktivována žádná funkce, přejde automaticky do pohotovostního režimu po 5 minutách. Chcete-li ukončit automatický pohotovostní režim, jednoduše signalizační jednotkou
zatřeste. Zelená LED začne blikat jednou za tři sekundy, čímž signalizuje, že je signalizační jednotka v provozu.
Vstup do ukázkového režimu:
Zkontrolujte, zda je signalizační jednotka připojena k elektrické síti pomocí kabelu USB typu C a nabíječky.
Stiskněte multifunkční tlačítko na čtyři sekundy. Brzdové světlo a směrová světla se rozsvěcují a zhasínají v předdefinovaném cyklu. Chcete-li funkci deaktivovat, stiskněte multifunkční tlačítko na dobu kratší než jedna sekunda.
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Další informace
Podpora:
info@clic-light.com
Road-Light SAS, 46 Route de Narbonne, 31320 Auzeville Tolosane, Francie
Na těchto odkazech si můžete stáhnout uživatelskou příručku ve svém jazyce:
www.clic-light.com/UserGuide/French
www.clic-light.com/UserGuide/German
www.clic-light.com/UserGuide/Spanish
www.clic-light.com/UserGuide/Italian
www.clic-light.com/UserGuide/Portuguese
Chcete-li potvrdit platnost záruky, zaregistrujte své sériové číslo na našich webových stránkách.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ „C E“"
Společnost ROAD LIGHT SAS tímto prohlašuje, že zařízení
Clic-Light je v souladu se základními
požadavky směrnice 2014/53/EU.
Prohlášení o shodě naleznete na adrese:
http://www.clic-light.com/fr/conformite
Frekvenční pásmo: 2400–2483,5 MHz
Max. výkon: 10 mW (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon)
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