
3D LED lučka za kolo 

RainbowWheel 
M221: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu 3D LED lučke za kolo RainbowWheel!    

V paketu boste prejeli 

• 3D LED lučko za kolo RainbowWheel. 

Tehnične lastnosti 

• Število LED luči:  32. 

• Število svetlobnih vzorcev: 30. 

• Število barv: 7. 

• Napajanje: 3x AAA baterije (niso vključene v paket). 

• Vodoodbojnost: IP55. 

• Velikost: 16 x 9 x 2,3 cm. 

• Teža: 65 g. 

• Material: ABS plastika. 

Prednosti 

• Čudovita mavrična popestritev za vaše kolo, 

• uporabna kot dodatna luč na kolesu, 

• lučke se v temi vključijo samodejno, 

• kar 30 različnih svetlobnih vzorcev v 7 barvah, 

• svetlobni vzorec se spremeni vsakih nekaj sekund. 

 

Predstavitev izdelka 

Pred vami je najnovejši kolesarski dodatek za najbolj zabavno kolesarjenje do sedaj. 3D lučka med vožnjo spreminja 

mavrične vzorce. S 3D LED lučko RainbowWheel bo vaše kolesarjenje postalo še bolj igrivo in zabavno, predvsem pa 

varno ponoči. Prelivajoče barve, ki med vožnjo oblikujejo različne vzorce, vas bodo navduševale vedno znova. 30 

svetlečih vzorcev bo še posebej navdušilo vaše najmlajše, saj bo kolesarjenje zanje postalo pravo doživetje. 

 

 

 

Vstavljanje baterij 

Na spodnjem delu je predel za baterije. Pred uporabo 

vanj vstavite 3 baterije AAA. 

 

 



 

Uporaba 

3D LED lučko varno pričvrstite s stranskimi plastičnimi zaponkami na špice 

kolesa. 

 

Luč boste vključili s z daljšim pritiskom na gumb. Izključili jo boste s ponovnim 

daljšim pritiskom na gumb. 

 

Delovanje LED lučke 

Zvečer se bo lučka samodejno vključila, saj deluje prek senzorja za gibanje in senzorja za svetlobo. Zato bo v 

dnevnem času lučka izključena.  

Sestavljena je iz  7-barvnih obojestranskih LED svetilk,  ki se spreminjajo v 30 različnih svetlobnih učinkov. Vsake 4 

sekunde vas bo presenetil nov svetlobni vzorec na vaših kolesih. Najlepši svetlobni učinek boste dosegli pri hitrosti 

najmanj 20 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatna varnost ponoči 

Zaradi osvetljenih špic na kolesu boste v prometu veliko bolj vidni in varni. LED lučka je izvrstna dodatna varnostna 

luč za nočno vožnjo, saj sveti močneje kot običajne luči na kolesu. Povečali boste vidnost vašega kolesa in s tem 

poskrbeli za varnejšo vožnjo v mraku in temi. 

Opozorila 

• Izdelka ne puščajte neposredno izpostavljenega soncu.  

• Ne shranjujte v prostorih z veliko vlage.  

• Izdelka ne razstavljajte. 



• Izdelka ne perite ali potapljajte v vodo. 

• V predel za baterije vstavite le baterije ustreznega tipa (AAA). 

• Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite baterije. 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Izdelek lahko med delovanjem in polnjenjem oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

• Garancije izdelka ne morete uveljavljati, če ga ne uporabljate v skladu z navodili ali z njim ravnate 

malomarno.  

 

 

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je 

uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.  

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015). 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 

 

 

 

Proizvaja:  

 

mailto:info@maaarket.si

