
Sada bezdrátových magnetických 
LED světel, vysílač 7-pin, MULTIPA

Návod k použití:

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Napětí
Třída ochrany
Bluetooth verze
Baterie
Provozní doba
Doba nabíjení
Dosah
Nabíječka 

12V DC 
IP64
5.0
Li-ion 18650, 2500 mAh 
5-7 h
2-2,5 h
přibližně 25m
USB-C, 2.0 Amp / DC5V

Před prvním použitím (2-2,5 h) zcela nabijte baterii. Před každým použitím zkontrolujte 
kapacitu baterie. Ujistěte se také, že zařízení funguje správně ve všech směrech.

NÁVOD K POUŽITÍ:
1. Zapojte vysílač do zásuvky tažného zařízení.

2. Upevněte zadní světla na přívěs pomocí magnetů.
3. Zadní světla zapněte pomocí vypínače ON / OFF. Poté by měla zadní světla začít blikat.
4. Nastartujte vozidlo, dojde ke spárování, toto trvá  cca 15 sekund.
5. Směrová světla začnou blikat (zařízení se páruje) poté, co směrové světla zhasnou, je 
zařízení spárováno.
6. Nyní je sada připravena k použití. Provozní doba je 5-7 hodin v závislosti na podmínkách 
a jízdních zvyklostech.
7. Před zahájením provozu zkontrolujte veškeré zadní osvětlení, zda funguje správně.

ÚDRŽBA
1. Dobíjejte pravidelně. Plně nabijte baterii.
2. Pokud zařízení není používáno, nabijte baterii každé 3 měsíce (2-2,5 h).
3. Zařízení skladujte v suchém prostředí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
1. Vysílač a přijímač nejsou spárovány: zkontrolujte, zda je vysílač správně připojen v 
zásuvce vozidla, případně, zda nejsou kontakty zásuvky zoxidovány (není signál).
2. Směrový signál nefunguje: zkontrolujte relé směrových světel a jeho funkčnost.
3. Pokud směrová světla dále blikají nebo jsou nefunkční zkontrolujte, zda jednotka 
elektrokabeláže vozidla je LED kompatibilní. Pokud ne vyměňte ji.

Nabíjecí port (USB-C) na 
zadní straně světel

Baterie

ON/OFF

Vysílač 7 pin



12V DC 
IP64
5.0
Li-ion  18650, 2500mAh 
5-7 h
2-2,5 h
približne 25m
USB-C, 2,0 A / DC5V

Pred prvým použitím úplne nabite batériu (2-2,5 h). Pred každým použitím skontrolujte 
kapacitu batérie. Uistite sa tiež, že zariadenie funguje správne vo všetkých smeroch.

NÁVOD NA POUŽITIE:
1. Zapojte vysielač do zásuvky ťažného zariadenia.

2. Upevnite zadné svetlá na príves pomocou magnetov.
3. Zadné svetlá zapnite pomocou vypínača ON / OFF. Potom by mali zadné svetlá 
začať blikať.
4. Naštartujte vozidlo, dôjde ku spárovaniu, toto trvá cca 15 sekúnd.
5. Smerové svetlá začnú blikať (zariadenie sa páruje) po tom, čo smerové svetlá 
zhasnú, je zariadenie spárované.
6. Teraz je sada pripravená na použitie. Prevádzková doba je 5-7 hodín v závislosti na 
podmienkach a jazdných zvyklostiach.
7. Pred začatím prevádzky skontrolujte všetky zadné osvetlenie, či fungujú správne.

ÚDRŽBA
1. Dobíjajte pravidelne. Plne nabite batériu.
2. Ak zariadenie nie je používané, nabite batériu každé 3 mesiace (2-2,5 h).
3. Zariadenie skladujte v suchom prostredí.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
1. Vysielač a prijímač nie sú spárované: skontrolujte, či je vysielač správne pripojený 
v zásuvke vozidla, prípadne, či nie sú kontakty zásuvky zoxidované (nie je signál).
2. Smerový signál nefunguje: skontrolujte relé smerových svetiel a jeho funkčnosť.
3. Ak smerové svetlá ďalej blikajú alebo sú nefunkčné skontrolujte, či jednotka 
elektrokabeláže vozidla je LED kompatibilné. Ak nie vymeňte ju.

Vysielač 7 pin 

Batéria
ON/OFF

Nabíjací port (USB-C) na 
zadnej strane svetiel.

Sada bezdrôtových magnetických LED svetiel, 
vysielač 7-pin, MULTIPA

Návod na použitie:

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Napätie
Trieda ochrany 
Bluetooth verzia 
Batéria
Prevádzková doba
Doba nabíjania
Dosah
Nabíjačka



Vezték nélküli mágneses LED lámpa szett, 
7 pin adóegység, MULTIPA

Használati utasítás:

MŰSZAKI ADATOK: 
Feszültség:
Védettség:
Bluetooth verzió: 
Akkumulátor:
Működési idő:
Töltési idő:
Hatósugár:
Töltő: 

12V DC 
IP64
5.0
Li-ion 18650, 2500 mAh 
5-7 h
2-2,5 h
kb. 25m
USB-C, 2,0 A, DC 5 V

Első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort (2-2,5 óra). Minden használat 
előtt ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét! Bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz 
minden irányban megfelelően működik.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Csatlakoztassa az adóegységet a vonóhorog dugaljhoz.

2. Rögzítse a mágnesek segítségével a hátsó lámpát a vontatmányra.
3. Kapcsolja be a hátsó lámpákat az ON / OFF kapcsolóval. Ezután a hátsó lámpáknak villogniuk kell.
4. Indítsa el a járművet, a párosítás megkezdődik, ez kb. 15 másodpercig tart.
5. A irányjelző lámpák villogni kezdenek (az eszköz párosítása megkezdődött), miután a irányjelző 
lámpák kialudtak eszköz párosítva van.
6. Indítsa be a jármű motorját, elindul a párosítás. Ami kb. 15 másodpercet vesz igénybe.
7. A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az összes hátsó lámpa megfelelően működik-e.

KARBANTARTÁS
1. Töltse rendszeresen. Teljesen töltse fel az akkumulátort.
2. Ha nem is használja a készüléket, az akkumulátort 3 havonta töltse fel teljesen (2-2,5 óra).
3. A készüléket száraz helyen tárolja.

HIBAELHÁRÍTÁS
1. Nem párosul az adó- és a vevőegység: ellenőrizze, hogy az adóegység jól csatlakozik-e 
a vonóhorog dugaljhoz, esetleg nem korrodáltak az érintkezések (nincs jel).
2. Az irányjelző nem működik: ellenőrizze az irányjelző relét és annak működését.
3. Ha az irányjelző lámpák továbbra is villognak vagy nem működnek, ellenőrizze, hogy a 
jármű elektromos vezetékelése LED kompatibilis-e. Ha nem, cserélje azt ki.

USB-C konnektor a 
lámpa hátsó oldalán

Akkumulátor

ON/OFF

Adóegység 7 pin
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