
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Cyclotron Instrukcja obsługi 

Kabel Micro-USB 

Uchwyt do roweru uchwyt do 
motocykli 

KOMPATYBILNY Z

GPS

GPS SMARTPHONE GoPro

TABLET KAMERA RADIO USB

Dziękujemy za zakup. Jesteśmy przekonani, 
że użytkowanie Sunslice Cyclotron dostarczy 
Wam dużo satysfakcji i pozytywnych emocji.

Cyklotron został zaprojektowany z myślą o 
zapewnieniu dostępu do energii w każdym 
miejscu.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informac-
je dotyczące bezpieczeństwa i pielęgnacji  
produktu, oraz szczegółowe instrukcje  
dotyczące korzystania z urządzenia Cyclotron.
Aby uzyskać jak najwięcej korzyści z zakupu, 
zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją 
i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu, 
na wypadek konieczności skorzystania z niej 
w przyszłości.

Geoffroy & Henri

WPROWADZENIE I.

SPECYFIKACJEII.
AKUMULATOR

WYJŚCIE 
AKUMULATORA

5’000 mAh

5V / 2A - USB 
5V / 1A  BEZPRZEWODOWY

WEJŚCIE 
AKUMULATORA

5V / 1A - USB

PRZEDNIA LAMPA LED 250 Lumen

WAGA 245g

WYMIARY 100 x 152 x 35 mm

STAN NAŁADOWANIA 4 wskaźniki LED 

AKCESORIA Rower i motocykl 

WYGODNY SYSTEM 
KLIPSÓW 
ANTYKRADZIEŻOWYCH 

WSTRZĄSOODPORNY

WODOODPORNY 

MOCNA LAMPA PRZEDNIA

ZINTEGROWANY AKU-
MULATOR O WYSOKIEJ 
WYDAJNOŚCI 

SPECJALISTYCZNE SYSTEMY 
MOCOWANIA 

REGULOWANY I BEZPIECZNY 
SYSTEM MONTAŻU

BEZPRZEWODOWE 
ŁADOWANIE 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY 

CYCLOTRON

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

www.sunslice-solar.com

Energy anywhere

IV. OPIS PRODUKTU

PRZEKRĘĆ ABY 
WYREGULOWAĆ

BARDZO 
WYTRZYMAŁY 

UCHWYT 

UCHWYT 
ZACISKOWY 

STABILIZUJĄCY

WEJŚCIE micro-USB 
WYJŚCIE USB 2,4 A 

REGULOWANY 
UCHWYT 

TELEFONU 

ŁADOWANIE BEZ-
PRZEWODOWE 

MOCNE ŚWIATŁO 
LAMPKI

REGULOWANY SYSTEM DLA 
KIEROWNICY O ŚREDNICY 

25-30MM

WSKAŻNIK 
NAŁADOWANIA

ZINTEGROWANY

AKUMULATOR
5’000 mAh

WYGODNY SYSTEM 
KLIPSÓW 

ANTYKRADZIEŻOWYCH 
(aby odczepić Cyclotron od 

roweru, gdy zostawiasz go na 
zewnątrz) 

Przycisk POWER 

Naciśnij 1x, aby zapalić 
wskaźniki LED 

Przytrzymaj 5 s, aby 
włączyć lampę przednią 

ŁADOWANIEIII.

WYJŚCIE USB
(aby naładować swoje 

urządzenie, podłącz tutaj 
kabel USB) 

WEJŚCIE micro-USB 
(aby naładować Cyclo-

tron, podłącz tutaj kabel 
USB) 



service@sunslice-solar.com

RoHS

Przed skontaktowaniem się z nami, prosimy o 
zapoznanie się z naszym FAQ na stronie : 

www.sunslice-solar.com/apps/help-center

VII.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
• Nie przebijaj, nie rzucaj, nie upuszczaj, nie 

zginaj ani nie modyfikuj urządzenia Sun-
slice Cyclotron. 

• Nie należy pozostawiać urządzenia Sun-
slice Cyclotron na deszczu i należy trzy-
mać z dala od wody.  Nie należy narażać 
urządzenia Cyclotron na działanie ognia 
lub nadmiernego ciepła.

• Nie należy zwierać baterii ołowiem ani żad-
nymi metalowymi przedmiotami.

• Przed rozpoczęciem każdej jazdy należy 
upewnić się, że urządzenie Cyclotron i tele-
fon są pewnie przymocowane do roweru.

• Unikaj jazdy terenowej lub jazdy po wy-
boistych drogach z urządzeniem Cyclo-
tron.

• Należy w pełni naładować akumulator po 
długim okresie przechowywania, ponieważ 
z czasem może się on powoli rozładowy-
wać.

• Nie używaj nadmiernej siły podczas moco-
wania Cyclotronu oraz podczas dokręcania 
urządzenia mobilnego do Cyclotronu.

•  Nie należy rozkręcać ładowarki ani w 
żaden sposób modyfikować jej konstrukcji.

• Należy zaprzestać używania cyklotro-
nu Sunslice, jeśli wydziela on nietypowy 
zapach, nagrzewa się, ulega zniekształce-
niu lub występują inne nieprawidłowości.

• Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.

www.sunslice-solar.com

Sunslice SRL
Chemin du Cyclotron 6, 
1348 Louvain-la-Neuve, Belga

Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się 
więcej o naszych produktach.

VI. NASZE GWARANCJE

Wybieramy najlepsze 
materiały, aby zapewnić 
wysoką jakość i trwałość 
wszystkich naszych pro-
duktów

PREMIUM
JAKOŚĆ

Sunslice Cyclotron jest 
wyposażony w obwód 
stabilizujący napięcie, 
aby zapobiec uszkodze-
niu urządzeń. 

Obwód
ochronny

Cyklotron jest objęty 
2-letnią gwarancją. W 
przypadku reklamacji 
skontaktuj się z nami 
bezpośrednio przez 
e-mail: 

LATA

gwarancji
2

Przekręć uchwyt, aby 
dokręcić/odkręcić 

śrubę

Kierownica

Śruba regulacyjna

System 
zaciskowy

Dłuższa podkładka na 
kierownicy

Krótkie podkładki
w uchwycieDodatkowy element 

regulujący

V. MONTAŻ I 
AKCESORIA

Sunslice Cyclotron jest wyposażony w uniw-
ersalny system mocowania, kompatybilny z 
szerokim zakresem średnic kierownic

Aby przymocować uchwyt do kierownicy, 
należy poluzować śrubę regulacyjną, ot-
worzyć szczypce, umieścić je wokół kiero-
wnicy a następnie dokręcić śrubę.  Następ-
nie włóż zacisk mocujący do otworu z tyłu 
Cyklotronu.

Uchwyt montażowy można dostosować 
do różnych średnic kierownicy za pomocą 
dołączonych gumowych podkładek anty-
poślizgowych.

Dla optymalnego zastosowania, przyklej 
krótsze podkładki do wewnętrznej strony 
uchwytu, a dłuższą podkładkę do kierown-
icy.

Zapobiega to ślizganiu się Cyclotronu na ki-
erownicy roweru

Aby stabilnie przymocować dedykowany 
zestaw motocyklowy do motocykla, przy-
mocuj metalowy uchwyt do lusterka wstec-
znego, jak pokazano na poniższym rysunku.
 
Aby wyregulować położenie Cyklotronu, 
należy odkręcić pierścień mocujący, wyreg-
ulować uchwyt a następnie mocno dokręcić 
pierścień mocujący.  Następnie włóż zacisk 
mocujący do otworu z tyłu Cyklotronu.

Lusterko wsteczne

Zacisk 
mocujący

Uchwyt 
mocujący

Pierścień mocujący


