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CLIC-LIGHT
Bezpečnostný svetelný systém, ktorý je možné nosiť. Bude vás vidieť, budete v bezpečí, budete bez obáv 
Zariadenie Clic-Light vás zviditeľní v premávke – signalizačná jednotka sa upevňuje na chrbát pomocou ľahkého postroja alebo držiaka 
na batoh, (doplnkové príslušenstvo). Pred každou jazdou skontrolujte, či systém Clic-Light funguje.

1. Signalizačná jednotka – vrátane brzdového svetla, 
ľavého a pravého smerového svetla a obrysové-
ho svetla, hmlového svetla a výstražných svetiel

2. Nastaviteľný postroj so suchými zipsami 3. Diaľkový ovládač 

4. Držiak diaľkového ovládača 5. Kábel s 8 vodičmi na pripojenie k zadnému 
signalizačnému systému vozidla

6. USB káble typu C na dobíjanie signalizačnej 
jednotky a diaľkového ovládača
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Zostava pre bicykle a elektrické kolobežky

1. Spárujte signalizačnú jednotku s diaľkovým
ovládačom 

•  Stlačte multifunkčné tlačidlo na dve sekundy 
– smerové svetlá budú blikať. Stlačte a 
podržte ľavé tlačidlo na diaľkovom ovládači, 
smerové svetlá na signalizačnej jednotke sa 
po spárovaní rozsvietia

2. Upevnite diaľkový ovládač na riadidlá 
pomocou držiaka a pripnite diaľkový ovládač 
do držiaka

• Zmontujte držiak diaľkového ovládača  
• Upevnite skrutkami, bez úplného utiahnutia

3. Upevnite signalizačnú jednotku do postroja
pomocou suchých zipsov a nasaďte si 
postroj na chrbát
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Zostava pre motocykle

1. Spárujte signalizačnú jednotku s diaľkovým
ovládačom, návod na spárovanie je v kroku 
jeden v časti „Zostava pre bicykle“

2. Pripojte káblový zväzok s 8 vodičmi 
k zadnému signalizačnému systému vozidla, 
(prosím, pozrite si stranu 6, kde nájdete viac 
informácií)

 
 
 
 

3. Upevnite signalizačnú jednotku do postroja 
pomocou suchých zipsov a nasaďte si 
postroj na chrbát
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Voliteľný druhý diaľkový ovládač pre motocykel a bicykel/e-kolobežku

4. Teraz môžete signalizačnú jednotku používať 
buď s motocyklom, alebo s bicyklom/e-ko-
lobežkou.

1. Spárujte signalizačnú jednotku s obidvomi 
diaľkovými ovládačmi. Pozrite si krok jedna 
v časti „Zostava pre bicykle“,  kde nájdete 
pokyny na spárovanie 

2. Pripojte káblový zväzok s 8 vodičmi 
k zadnému signalizačnému systému vozidla, 
(prosím, pozrite si  stranu 6, kde nájdete viac 
informácií)

3. Upevnite držiak diaľkového ovládača na 
kormidlo vášho vozidla.  
Potom pripnite druhý diaľkový ovládač 
 do držiaka diaľkového ovládača.

*Voliteľný druhý diaľkový ovládač môžete spárovať so signalizačnou jednotkou – aby ste nemuseli diaľkový ovládač odpájať od 
motocykla, keď si pôjdete zajazdiť na bicykli alebo kolobežke.
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Pokyny na pripojenie k motocyklu
Pomocou tejto schémy bude váš mechanik schopný vykonať pripojenie, prípadne túto montáž zvládnete aj sám/sama. Prosím, pozrite 
si našu webovú lokalitu, kde nájdete podrobné video s návodom.

1
2

3
4

1. Zelený vodič: Ľavé smerové svetlo  
2. Čierny vodič: Obrysové svetlo  
3. Červený vodič: Brzdové svetlo  
4. Modrý vodič: Pravé smerové svetlo 

1. Zelený vodič: ľavé smerové svetlo

2. Čierny vodič: Obrysové svetlo 

3. Červený vodič: brzdové svetlo 

4. Modrý vodič: pravé smerové svetlo

1
C

2/3

4
1. Zelený vodič: Ľavé smerové svetlo  
2. Čierny vodič: Obrysové svetlo  
3. Červený vodič: Brzdové svetlo  
4. Modrý vodič: Pravé smerové svetlo 
C. Spoločný:  zapojiť ako prvý

1. Zelený vodič: ľavé smerové svetlo

2. Čierny vodič: Obrysové svetlo 

3. Červený vodič: brzdové svetlo 

4. Modrý vodič: pravé smerové svetlo
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Po zosynchronizovaní diaľkového ovládača so signalizačnou jednotkou budú LED kontrolky blikaním indikovať, 
(pozrite si obrázok s vysvetlivkami nižšie), čo sa zobrazuje účastníkom premávky za vami.

Diaľkovým ovládačom

Nabíjanie batérie  
1 bliknutie / 1 sek.

Lavé smerové svetlo Pravé smerové svetlo

Lavá LED  
 

Signál pre ľavé smerové svetlo
1 bliknutie / 1 sek. 
 

Výstražné svetlá
1 bliknutie / 1 sek. 
spolu s pravou LED

Pravá LED  
 

Signál pre pravé 
smerové svetlo 

1 bliknutie / 1 sek. 
 

Výstražné svetlá 
1 bliknutie / 1 sek. 
spolu s ľavou LED

Lavá + stredná + pravá LED 

Hmlové svetlo 
1 bliknutie / 5 sek.

Stredná LED

Obrysové svetlo 
1 bliknutie / 5 sek. 

Slabá batéria 
2 bliknutia / 1 sek.

Stlačenie na 1 sek.
Zap./vyp. signál ľavého smerového svetla 
 

Stlačenie na 3 sek.
Zapnutie obrysového svetla 
 

Opätovné stlačenie na 3 sek. 
Zapnutie hmlového svetla
 

Opätovné stlačenie na 3 sek. 
Vypnutie hmlového svetla

Stlačenie na 1 sek.
Zap./vyp. pravého smerového svetla 

Stlačenie na 3 sek. 
Zapnutie výstražných svetiel

 

Opätovné stlačenie ľavého alebo pravého tlačidla na 
1 sek.  

Vypnutie výstražných svetiel 
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Zelená kontrolka LED v strede indikuje stav 
signalizačnej jednotky:

1 bliknutie raz za tri sekundy – v prevádzkovom 
stave

2 bliknutia za sekundu – slabá batéria

1 bliknutie za sekundu – nabíja sa

Svieti neprerušovane – batéria sa dobila

Nesvieti – pohotovostný režim alebo bez batérie

Signalizačná jednotka 
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Režimy
Automatický pohotovostný režim:
Keď ostane signalizačná jednotka bez pohybu a nie je aktivovaná žiadna jej funkcia, po piatich minútach sa 
automaticky prepne do pohotovostného režimu. Ak chcete tento režim ukončiť, jednoducho signalizačnou 
jednotkou zatraste. Zelená kontrolka LED začne blikať raz za tri sekundy, čo znamená, že signalizačná jednotka 
je v prevádzkovom stave. 

Prechod do predvádzacieho (demo) režimu:
Uistite sa, že signalizačná jednotka je pripojená k elektrickej sieti prostredníctvom USB kábla typu C a nabíjačky.
Stlačte multifunkčné tlačidlo na štyri sekundy. Brzdové svetlo a smerové svetlá sa budú zažínať a zhasínať
v predvolenom cykle.  Ak chcete režim deaktivovať, stlačte multifunkčné tlačidlo na menej než jednu sekundu. 
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Ďalšie informácie
Podpora: 
info@clic-light.com
Road-Light SAS, 46 Route de Narbonne, 31320 Auzeville Tolosane, Francúzsko

Ak si chcete stiahnuť našu používateľskú príručku vo svojom jazyku, navštívte tieto stránky, prosím: 

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

Na potvrdenie záruky si zaregistrujte sériové číslo na našej webovej lokalite.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE „CE“ 
Spoločnosť ROAD LIGHT SAS týmto vyhlasuje,

že zariadenie Clic-Light spĺňa základné 
požiadavky Smernice 2014/53/EÚ.

Toto vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese:
http://www.clic-light.com/fr/conformite 

Frekvenčné pásmo: 2400 – 2483,5 MHz
Maximálny výkon: 10 mW (e.i.r.p)

"


