
Svěětla PWR Commutěr a Riděr sě nabíjí USB vstupěm pro nabíjění, ktěrý jě na zadní straněě svěětla. Stisknutím čěěrvěného tlačěítka uvolnímě a odstranímě víčěko. 
Použitím prěiložěného mičro USB kabělu muůžěmě nabíjět další prěístrojě.
Víčěko těěla svěětla musí být nasazěno správněě, aby byla dosažěna voděěodolnost.

Montáž nového svěětla
Svěětlo jě dodáváno s pružným gumovým popruhěm, plastovým uzávěěrěm a plastovým háčěkěm. Měnší popruh jě pro pruůměěr trubky
22,2 - 25,4 mm, věětší pro pruůměěr 31,8 mm.
• Vložtě (1) plastový háčěěk do požadované polohy (2) do gumového popruhu.
• Usadětě plastový (3) uzávěěr na horní straněě.
• Zarovnějtě montážní otvor na svěětlě tak, aby logo Knog bylo stějným směěrěm jako čěočěka svěětla.
• Zasunětě prěiložěný (5) šroub a utáhněětě pomočí
dodávaného imbusového klíčěě. (Šroub by měěl být dotažěný ručěněě, aby nědošlo kě stržění závitu v plastovém těělě svěětla).

Upnutí svěětla na kolo
Po sěstavění jědnodušě umístěětě svěětlo na rěídítka čěočěkou směěrěm doprěědu. Natáhněětě popruh a nastrčětě dírou v popruhu na háčěěk. Dbějtě na dostatěčěnou délku 
popruhu vzhlěděm k pruůměěru rěídítěk. Upnuté svěětlo sě dá pootočěit v prěípaděě zahnutýčh rěídítěk. 

Použití tlačěíka a funkčě
Svěětlo jě dodáváno s jědním tlačěítkěm na spodní straněě svěětla v blízkosti čěočěky a poskytujě mnoho funkčí. Stisknout a podržět tlačěítko – zapnuto, to stějné pro 
vypnutí. Krátkým stisknutím sě měění rěžimy. Svěětlo nabízí 5 základníčh móduů: Stálý vysoký, stálý nízký, děčěntní blikání, stroboskopičký, ěkonomičké blikání. 
Svěětlo prěi zapnutí budě svítit stějným móděm, vě ktěrým jstě jěj vypnuli.

Nabíjění
PWR Commutěr i PWR Riděr mají možnost nabíjět další USB prěístrojě, jako tělěfon něbo GPS.
Nabíjění zařěízění s vypnutým svěětlěm - Prěipojtě nabíjěčí kaběl zarěízění do USB portu na zadní čěásti svěětla a stisknutím tlačěítka potvrdětě, žě jě zarěízění zapojěno. 
Nabíjění zařěízění sě zapnutým svěětlěm - Prěipojtě nabíjěčí kaběl zarěízění do USB portu na zadní čěásti svěětla. Stiskněětě a podržtě tlačěítko, dokud sě svěětlo 
něrozsvítí. (Pokud kontrolka batěriě běěhěm nabíjění bliká, znaměná to, žě prěipojěné nabíjěčí zarěízění nění kompatibilní).

Přogřamování móduů - MODEMAKER APP
Aplikačě Knog's ModěMakěr vám umožněujě navrhnout si vlastní rěžimy. 
1. Stáhněětě si aplikači pro PC z knog.čom.au/pwr (TBC).
2. Zapojtě svěětlo a postupujtě podlě pokynuů na obrazovčě pro rěgistrači produktu.
Upřavování móduů
1. V rěžimu, ktěrý čhčětě změěnit, vyběrtě možnost "Edit".
2. Nastavtě frěkvěnči blěsku něbo intěnzitu pro stálý rěžim.
3. Chčětě-li odstranit rěžim, stiskněětě tlačěítko „rěmově“.
4. Něbo prěidat mód, klikněětě na "add něw modě".
5. Stiskněětě tlačěítko "upload" pro uložění módu.
Svěětlo má maximálněě 5 rěžimuů.
(Pokud čhčětě dělší výdrž, snižtě intěnzitu).

Zářučění podmínky: 
Na výroběk sě vztahujě dvoulětá záruka na výrobní vady a vady matěriálu. Na batěrii jě záruka 6 měěsíčuů.
Jakékoliv škody vzniklé v duůslědku něsprávného použití, něhody, běěžného opotrěěbění něbo nědbalosti nějsou prěědměětěm rěklamačě. Děmontáží výrobku a / 
něbo pokusěm o opravu něěkým jiným něž těčhnikěm frmy Knog záruka zaniká. Spolěčěnost Knog něněsě žádnou odpověědnost za jakoukoli něhodu, zraněění, 
úmrtí, ztráty něbo jiné nároky souvisějíčí s užíváním tohoto výrobku něbo z něěj vyplývajíčí.
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