
Kolesarska lučka, sprednja 

in zadnja, USB polnjenje 
M240black: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu  kolesarskih lučk!

V paketu boste prejeli 

• 1 x sprednja, bela luč, 

• 1 x zadnja rdeča luč, 

• 2 x USB kabel za polnjenje 

• 2 x okrogla elastika za pritrditev. 

Tehnične lastnosti 

• baterija: Li-ion 800 mAh, 
• čas polnjenja baterije: do 3 ure, 
• svetilnost sprednje luči: 100 LM 
• svetilnost zadnje luči: 15 LM 
• material: PC + ABS, 
• barva: črna, 
• dimenzija sprednje luči: 7,5 cm x 3 cm x 2,5 cm, 
• dimenzija zadnje luči: 7,5 cm x 3 cm x 2 cm, 
• primerne za dimenzije nosilcev: 20-40 mm. 

Prednosti 

• Odlična vidljivost s 360° osvetlitvenega polja, 
• visoka svetilnost LED luči, 
• 3 načini osvetlitve sprednje luči: običajna, močna, bliskavica, 
• doseg osvetlitve: 30-50m ponoči 
• polnjenje preko USB kabla, 
• enostavna namestitev, 
• luči so vodoodbojne, standard IP65, 
• baterija: Li-ion 800 mAh, 
• čas polnjenja baterije: do 3 ure, 
• delovanje baterije pri različnih načinih osvetlitve: 
• močna: 3 ure; običajna: 5 ur; bliskavica: 12 ur 

Uporaba 

Luči namestite na kolo povsem enostavno. Na spodnjem delu sprednje luči je dodan silikonski pašček, s katerim luč 

pritrdite na bilanco kolesa ali motorja. Luč je primerna za dimenzije nosilcev od 20 do 40 mm.  

Sprednja luč ima 3 načine osvetlitve: običajno, močno, bliskavica. Načine osvetlitve upravljate preko belega gumba 

na vrhu luči.  

Zadnjo luč pritrdite s pomočjo dveh okroglih elastik, ki jih na eni strani zataknete na zatiče na luči, speljete elastike 

okrog nosilca za sedež in ponovno zataknete na zatiče. 

Luči polnite s priloženimi USB kabli. 



 Opozorila 

• Luči ne hranite v prostorih z veliko vlage.  

• Luči ne perite ali potapljajte v vodo.  

• Baterije ne polnite v izrednih temperaturnih pogojih (pod 0°C ali nad 40°C). 

• Ne razstavljajte izdelka. Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

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

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

 

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. 
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