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Lataaminen ja latauksen tila

Vaikka Flare R on ladattu täyteen tehtaalla, on 
suositeltavaa ladata se ennen ensimmäistä käyttöä. 
Täyteen lataaminen kestää noin 2 tuntia, kun paristo 
on tyhjä.

Vilkkuva punainen: lataus on käynnissä.
Pariston latautuessa tyhjästä varauksesta (punainen) 
täyteen varaukseen (vihreä) merkkivalon välähdykset 
pitenevät varaustason mukaan. Vihreä: lataus on valmis.

Latauksen merkkivalon edistyminen

Lataaminen
Kun valoa ladataan USB-portin kautta, valo ei pala, 
mutta tilan merkkivalo vilkkuu ja näyttää lataustilan.

VihreäPunainen

TÄRKEÄÄ: Käytä laadukasta CE- tai UL-hyväksyttyä 
USB-laturia, jonka latausvirta on vähintään 500 mA.

Tilan merkkivalo



Käyttö

Virran kytkeminen päälle
Sytytä valo painamalla virtapainiketta kerran. 
Virtapainikkeen merkkivalo näyttää pariston tilan.

Käyttötilan muuttaminen
Jokainen virtapainikkeen nopea painallus siirtää valon 
seuraavaan käyttötilaan.

Käyttötilan lukitseminen
Valitse haluttu käyttötila ja paina sitten virtapainiketta 8 
sekunnin ajan. Valo sammuu, ja päävalo välähtää kerran.

TÄRKEÄÄ
Varmista, että USB-portin suojus on tukevasti kiinni, 
ennen kuin ajat sateessa tai märissä olosuhteissa. 
Jos USB-portin suojus ei ole kiinni, valo saattaa 
vahingoittua.

Päävalo

Virtapainike

USB-portin 
suojus

Käyttötilan lukituksen poistaminen
Pidä virtapainiketta painettuna 8 sekunnin ajan. Valo 
sammuu, ja päävalo välähtää kerran.

 

Virran kytkeminen pois päältä 
Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes valo sammuu.



Käyttötilojen kuvaukset

Vilkkuva päivävalo 65* 
65 luumenin satunnaiset valojaksot 5,75 tunnin ajan
Vilkkuva päivävalo 65 tarjoaa jopa 2 km:n näkyvyyden 
päiväsaikaan erittäin kirkkaiden satunnaisten valojaksojensa 
avulla.

Vilkkuva koko päivän valo 35* 
35 luumenin satunnaiset valojaksot 10 tunnin ajan
Vilkkuva koko päivän valo 35 tarjoaa jopa 1 km:n 
näkyvyyden päiväsaikaan erittäin kirkkaiden satunnaisten 
valojaksojensa avulla. Lisäksi sivuvalot ovat pois päältä, 
joten sen käyttöaika on poikkeuksellisen pitkä.

Vilkkuva yövalo 65*

Jatkuvasti päällä ja sivuvalot pois päältä, 65 luumenin 
lyhyet valojaksot 23 tunnin ajan
Vilkkuva yövalo 65 on jatkuvasti päällä, ja siinä on kirkkaat 
lyhyet valojaksot, jotka on optimoitu näkymään yöllä. Se on 
suunniteltu herättämään huomiota ilman, että se häikäisisi 
lähestyviä ajoneuvoja tai pyöräilijöitä.

Yhtenäinen päivävalo 25
25 luumenia 4,25 tunnin ajan
Tämä kirkas, vilkkumaton valo on tarkoitettu parantamaan 
näkyvyyttä päiväsaikaan.

Yhtenäinen yövalo 5
5 luumenia 21 tunnin ajan
Tämä vilkkumaton, himmeämpi valo on tarkoitettu 
käytettäväksi yöaikaan, kun ympäröivää valoa on vähän. 
Se sopii hyvin myös ryhmässä ajamiseen.

*TÄRKEÄÄ: Tutustu paikallisiin valoja koskeviin lakeihin. 
Vilkkuvat valot eivät ole sallittuja kaikissa maissa. Flare R 
ei täytä Saksan tieliikenneasetuksen StVZO vaatimuksia.



Käyttöaikataulukko

Käyttötila Käyttöaika 
(tuntia)

Heikon pariston 
vilkku** (tuntia)

Vilkkuva päivävalo 5,75 +2

Vilkkuva koko 
päivän valo 10 +2

Vilkkuva yövalo 23 +2

Yhtenäinen päivävalo 4,25 +2

Yhtenäinen yövalo 21 +2

**Heikon pariston vilkkutoiminto: 
Kun pariston tehoa on jäljellä enää 5 %, valo siirtyy 
automaattisesti 5 luumenin vilkkutilaan ja käyttötilan 
merkkivalo alkaa vilkkua. Käyttöaikaa on jäljellä enintään 
2 tuntia. Jos valo siirtyy heikon pariston vilkkutilaan, 
lataa valoa heti 2 tunnin ajan saadaksesi täyden 
varauksen.

Jos pyörässä ei ole kunnollisia valoja ja heijastimia, 
muiden ihmisten voi olla vaikea nähdä pyörää ja oma 
näkemisesi hankaloituu. Jos et itse näe tai muut 
eivät näe sinua, riski joutua onnettomuuteen kasvaa 
huomattavasti. Varmista, että valot toimivat ja paristot 
on ladattu.

VAROITUS



Pariston varaustason tila

Pariston varaustason ilmaisin (käyttöaika):
Kun Flare R on kytketty päälle, virtapainikkeessa oleva 
tilan merkkivalo näyttää pariston jäljellä olevan tehon.

Painikkeen valon väri Jäljellä oleva teho

Vihreä Yli 25 %

Punainen 5–25 %

Vilkkuva punainen** Alle 5 %

Tilan merkkivalo

Päävalo

**Heikon pariston vilkkutoiminto: 
Kun pariston tehoa on jäljellä enää 5 %, valo siirtyy 
automaattisesti 5 luumenin vilkkutilaan ja käyttötilan 
merkkivalo alkaa vilkkua. Käyttöaikaa on jäljellä enintään 
2 tuntia. Jos valo siirtyy heikon pariston vilkkutilaan, 
lataa valoa heti 2 tunnin ajan saadaksesi täyden 
varauksen.
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Lisävarusteet
Tämä valo on yhteensopiva näiden lisävarusteena 
saatavien kiinnitysjärjestelmien kanssa. Pyydä tarkempia 
tietoja Bontrager-jälleenmyyjältäsi.

Bontrager-kypäräkiinnike 
(osanro 428462)

Bontrager-satulalaukkupidike 
(osanro W528503)

Bontrager- takahaarukan 
yläputken kiinnike 
(osanro 418932)

Bontrager-
satulatolppakiinnike 
(osanro 418932)

Bontragerin Sync-kiinnike 
(osanro 418921)

Kiinnittäminen

TÄRKEÄÄ: Varmista näkyvyyden optimoimiseksi, että 
valon linssi on kohtisuorassa kulmassa maahan nähden.

HUOMIOITAVAA: Kiinnitä ylimääräinen hihna toiseen 
koukkuun.



Tietoa tästä käyttöoppaasta
Tämä on Flare R -valosi käyttöopas. 
Tarkista päivitykset osoitteesta bontrager.com.
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