
INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ DANE TECHNICZNE 

RB Led FDL-6C-Smart WiFi 
Ostrzegawcze flary drogowe typu Smart Wi-Fi –  

fala świetlna oraz sterowanie całym zestawem za pomocą tylko jednej z flar 

Dane techniczne: 

Zestaw składa się z 6 akumulatorowych ostrzegawczych flar 
drogowych wraz z walizką transportową. 

Wymiary walizki: ok 450 x 370 x 65mm 

Masa zestawu: ok 2,7 kg 

Wymiary pojedynczej flary: ok 108 x 92 x 32mm 

Masa pojedynczej flary: ok 200 g 

Zasilanie – wbudowany akumulator Li-lon o pojemności 
800mAh / 3.7 V 

Czas pracy: do 72h w zależności od wybranego trybu 
świecenia 

Ładowarka: walizka jest stacją ładującą, zestaw 
wyposażono w dwa zasilacze 230V AC i 12-24V DC 

Czas ładowania: ok 6-7 h od pełnego rozładowania do 
pełnego naładowania 

Tryby świecenia: 5 różnych trybów  

Diody: diody koloru czerwonego, 12 diod na obwodzie i 4 w górnej części flary 

Pole świecenia: 360º w poziomie i 180º w pionie (dzięki zabudowanym diodom w górnej części mamy 
zapewnioną pełną widoczność flar z powietrza) 

Sterowanie: każda flara wyposażona jest w dwa przyciski –  ON/OFF oraz π 
Synchronizacja: moduł radiowy WiFi 2,4 GHz, maksymalna odległość między flarami wynosi 15m, brak 
ograniczenia w ilości zsynchronizowanych flar 

Obudowa: flary wykonano z wysoce odpornego tworzywa pokrytego gumą 

Wodo- i pyłoszczelność : IP 67 

Udarnoodporność: flara wytrzymuje nacisk przejeżdżającego samochodu o masie do 20 t. 

Gwarancja: 2 lata 

* inne kolory flar oraz diod dostępne na zapytanie 

Wyposażenie dodatkowe: 

Żyroskop – rozpoznaje położenie flary i przełącza między trybem pracy diod na obwodzie i na górnej części – 
istnieje możliwość włączenia na stałe wszystkich diod bez względu na stan położenia flary 

Mocny magnes zlokalizowany w dolnej części flary 



Wskaźnik stanu naładowania akumulatora :  

W celu sprawdzenia stanu naładowania akumulatora należy nacinać przycisk ON/OFF w celu włączenia lub 
wyłączenia flary i obserwować czerwoną diodę na górze flary, dioda uruchamia się informując użytkownika o 
stanie naładowania baterii. 

4 błyśnięcia = ponad 75% naładowania 

3 błyśnięcia = ponad 50% naładowania 

2 błyśnięcia = ponad 25% naładowania 

1 błyśnięcie = poniżej 25% naładowania, flary wymagają naładowania 

 

Walizka transportowa – ładowanie akumulatorów 

Walizka transportowa jest jednocześnie ładowarką wyposażoną w dwa 
zasilacze 230 V AC i 12-24 V DC.  

W momencie rozpoczęcia ładowania akumulatorów, dioda zabudowana 
przy gnieździe zasilacza, świeci się na czerwono, natomiast po 
naładowaniu świeci się na zielono.  

UWAGA: Przed przystąpieniem do ładowania flar należy upewnić się, że 
są one prawidłowo umieszczone w walizce tzn. naklejka znajduje po 
lewej stronie walizki transportowej, pokrywa walizki znajduje się po 
prawej stronie – patrz zdjęcie obok.  

 

Tryby pracy: 

Wyboru trybu pracy dokonuje się poprzez kolejne wciśnięcia przycisku ON/OFF. Flary mogą pracować w jednym 
z pięciu trybów. O numerze wybranego trybu informuje zielona dioda, która po wybraniu danego trybu, poprzez 
liczbę błyśnięć, wskazuje który z dostępnych trybów pracy został wybrany. 

 

Żyroskop: 

Flary wyposażone są w żyroskop, który rozpoznaje kierunek położenia flary – pion lub poziom. W zależności od 
położenia, flara aktywuje diody umieszczone na obwodzie, dla położenia poziom, lub te znajdujące się w jej 
górnej części, dla położenia pion. Istnieje możliwość zablokowania przełączania się diod w zależności od 
położenia za pomocą przycisku π – opis poniżej „Przycisk π”. 

 

Przycisk π: 

1. Pojedyncze naciśnięcie przycisku π blokowane są diody znajdujące się na obwodzie. 
2. Ponowne naciśnięcie przycisku π blokowane są diody znajdujące się w górnej części. 
3. Kolejne naciśnięcie przycisku π odblokowuje żyroskop – przywraca ustawienia pierwotne. 
4. Przytrzymanie przycisku π przez 3 s na danej flarze spowoduje jej wyłączenie bez wyłączania całego zestawu. 

Uwaga po ponowny uruchomieniu flary, wciskając przycisk ON/OFF, zsynchronizuje się ona z pozostałymi 
flarami w jej zasięgu jako ostatnia.  

  



Przycisk ON/OFF: 

Przycisk ON/OFF odpowiada za: 

1. Włączanie/wyłączanie flary – pojedyncze wciśnięcie włącza 
flarę, aby ją wyłączyć należy przytrzymać przycisk przez ok 
2 s. 

2. Sprawdzenie statusu naładowania akumulatora – przy 
każdorazowym włączeniu/wyłączeniu flary czerwona dioda 
poprzez liczbę błyśnięć informuje o stanie naładowania 
akumulatora – patrz „Wskaźnik naładowania 
akumulatora”. 

3. Zmiana trybu pracy – pojedyncze wciśnięcie przycisku. 
4. Wyłączenie fali świetlnej – dwukrotne szybkie wciśnięcie 

przycisku powoduje, że z trybu fali świetlnej flary 
przechodzą w tryb jednoczesnego świecenia w tym samym 
czasie – Uwaga flary wciąż komunikują się ze sobą 
i sterowanie nimi dalej odbywa się za pomocą jednej z flar. 

Uruchamianie flar: 

1. Należy włączyć jedną z flar, tą która będzie flarą nr 1 i odczekać aż zacznie działać. 
2. Po uruchomieniu flary nr 1 należy włączyć kolejne flary, które po chwili zsynchronizują się z flarą nr 1. 

Zmiana trybu pracy: 

Na dowolnej flarze należy nacisnąć przycisk ON/OFF i zmienić tryb pracy, po chwili wszystkie flary zmienią tryb 
pracy. 

Wyłączenie flar: 

Na dowolnej flarze należy przytrzymać przez ok 2s przycisk ON/OFF, po chwili wszystkie flary wyłączą się. Uwaga 
aby ponownie uruchomić flary należy postępować jak w instrukcji „Uruchomienie flar”. 

Włączenie górnych diod w pozycji poziomej: 

W przypadku kiedy flary leżą płasko na ziemi a istnieje potrzeba włączenia górnych diod np. oznakowanie miejsca 

lądowania śmigłowca, należy na flarze nr 1 dwukrotnie wcisnąć przycisk π, który uruchomi górne diody.  

W celu włączenia diod znajdujących się na obwodzie w przypadku pionowej pozycji flar np. flary są przyczepione 
do bariery drogowej należy postępować analogicznie jak powyżej, ale wystarczy pojedyncze wciśnięcie przycisku 

π. 

Akumulator zasilający: 

Flary wyposażone są w akumulator zasilający o pojemności 800 mAh i napięciu 3,7V, który znajduje się w dolnej 
części flary pod klapką zabezpieczającą. Producent nie przewiduje samodzielnej wymiany akumulatora przez 
Użytkownika. Samodzielna i nieprofesjonalna wymiana może doprowadzić do uszkodzenia flary i utraty gwarancji 
na produkt. 

 


