
Zapojení světelné hlavice s powerbankou
Zasuňte oba kolíky světelné hlavice do powerbanky a ujistěte se, že loga Knog a PWR jsou zarovnány. Po připojení se
rozsvítí indikátor baterie a problikne světlo. Pro odpojení hlavice je potřeba zmáčknout červené tlačítko.

Nasazení bočního držáku na světlo
Nasuňte držák do drážky na straně powerbanky. Je potřeba zatlačit kovový čep tak, aby umožnil nasunutí. Držák do drážky
zasuňte tak, aby kovový čep zapadl do  správné polohy. Poté utáhněte čep plastovým kolečkem. Pro vysunutí je potřeba čep
opět uvolnit.

Nabíjení světla
Pro nabíjení powerbanky oddělte světelnou hlavici od powerbanky pomocí červeného tlačítka a připojte micro USB port k nabíječce. Nabíjecí kabel je 
přiložený. Nabíjecí čas je 5 hodin.

Kontrola baterie
Když není powerbanka připojena k žádnému přístroji, můžete zjistit stav baterie. Přiložením prstu na spodní části powerbanky se aktivuje
indikátor stavu baterie a po dobu 10 vteřin můžeme vidět stav baterie.

Nabíjení dalších přístrojů
Nabíjení zařízení: Připojte nabíjecí kabel zařízení k USB portu na přední straně powerbanky. Pokud během nabíjení blikají všechny čtyři
LED diody, znamená to, že zařízení není kompatibilní.
Pozastavení nabíjení: Stiskněte a podržte prst na zadní straně powerbanky po dobu 3 sekund. Červená kontrolka stavu se vypne.
Chcete-li obnovit nabíjení, jednoduše stiskněte zadní stranu powerbanky, dokud se nerozsvítí červená kontrolka.

Provoz světla
Jakmile je hlavice spojená s powerbankou, pootočte a přidržte 1 vteřinu hlavici pro zapnutí, dalším pootočením změníte mód. Světlo se po vypnutí znovu 
zapne ve stejné módu, jako byl předtím.

Programování módů - MODEMAKER APP
Módy: Světlo má 6 základních módů – 1. Max, 2. Mid, 3. Stamina, 4. Pulse, 5. Strobe, 6. Eco flash.
Aplikace Knog's ModeMaker vám umožňuje navrhnout si vlastní režimy. 
1. Stáhněte si aplikaci pro PC z knog.com.au/pwr (TBC).
2. Zapojte světlo a postupujte podle pokynů na obrazovce pro registraci produktu.
Upravování módů
1. V režimu, který chcete změnit, vyberte možnost "Edit".
2. Nastavte frekvenci blesku nebo intenzitu pro stálý režim.
3. Chcete-li odstranit režim, stiskněte tlačítko „remove“.
4. Nebo přidat mód, klikněte na "add new mode".
5. Stiskněte tlačítko "upload" pro uložení módu.
Světlo má maximálně 5 režimů.
(Pokud chcete delší výdrž, snižte intenzitu).

Záruční podmínky: 
Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka na výrobní vady a vady materiálu. Na baterii je záruka 6 měsíců.
Jakékoliv škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, nehody, běžného opotřebení nebo nedbalosti nejsou předmětem reklamace. Demontáží výrobku a
/ nebo pokusem o opravu někým jiným než technikem firmy Knog záruka zaniká. Společnost Knog nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli nehodu, 
zranění, úmrtí, ztráty nebo jiné nároky související s užíváním tohoto výrobku nebo z něj vyplývající.

Bočční držák - urččen pro rčídítka o pruůmečru 31,8 a 22,2 mm.
Při montování držáku na řídítka o průměru 22,2 mm je třeba použít přiloženou vložku. Držák umožní pootočit světlo o +/- 15 stupňů, čímž můžete nastavit 
směr kužele světla na vozovce před vámi. Vložku a krytku powerbanky najdete v balení pod plastovým krytem. Otevřete páčku držáku, otáčejte páčkou 
proti směru hodinových ručiček, dokud nedokážete posunout páku nahoru na úroveň s logem Knog. Otevřete držák, umístěte jej na řídítka a uzavřete 
páčku. Posuňte páčku dolů a otáčejte páčkou, dokud se nedotkne trubky řídítek. Pro zafixování uzavřete páčku dolů tak, aby byla páčka zcela zavřená

VoděodolnéIndikator baterie

Zpracování
USB nabíjení

Možnost 
nabíjení 
dalších 
zařízení

Vyměnitelné hlavice

PWR ModularBoční držák

Programovatelné módy

KNOG.COM.AU/PWR

Při zapnutém světlePři nabíjení světla


