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Laddning och laddningsstatus

Även om Flare R är fulladdad från fabrik är det lämpligt 
att ladda den innan du tar den i bruk. Ett tomt batteri tar 
ca 2 timmar att ladda upp.

Blinkar rött: Laddning pågår.
När batteriet laddas upp från helt tomt (rött) till fulladdat 
(grönt) ändras blinkfrekvensen och blir allt långsammare. 
Grönt: Laddningen är klar

Laddningsindikator

Laddning
Medan lampan laddas via USB-porten är den 
släckt, men statusindikatorn blinkar för att visa 
laddningsstatusen.

GröntRött

VIKTIGT: Använd en USB-laddare med en kvalitet som 
är godkänd enligt CE eller UL och har en märkström på 
500 mA eller mer.

Statusindikator



Funktion

Tända lampan
Tryck på strömbrytaren för att tända lampan. LED-
indikatorn på strömbrytaren visar batteriets status.

Byta funktionsläge
Varje gång du trycker på strömbrytaren byter du till 
nästa läge i ordningen.

Låsa läget
Välj läge och håll sedan strömbrytaren intryckt i 8 
sekunder. Lampan släcks och blinkar en gång.

VIKTIGT!
Kontrollera att USB-skyddet är spärrat innan du cyklar  
i slaskväder. Utan ett fungerande USB-skydd kan 
lampan skadas.

Lampa

Strömbrytare

USB-
skydd

Låsa upp läget
Håll strömbrytaren intryckt i 8 sekunder. Lampan släcks 
och blinkar en gång.

 

Släcka lampan 
Håll strömbrytaren intryckt tills lampan släcks.



Beskrivning av funktionslägen

Day Flash 65* 
Blinkar slumpmässigt med pulser på 65 lumen  
i 5,75 timmar
Day Flash 65 blinkar slumpmässigt och så ljusstarkt  
att ljuset kan ses på upp till 2 km avstånd.

All-Day Flash 35* 
Blinkar slumpmässigt med pulser på 35 lumen i 10 
timmar
All-Day Flash 35 blinkar slumpmässigt och så ljusstarkt att 
ljuset kan ses på upp till 1 km avstånd. Sidolamporna är 
släckta och batteritiden blir därför extremt lång.

Night Flash 65*

Blinkar kontinuerligt med korta pulser på 65 lumen i 23 
timmar, sidolamporna är släckta
Night Flash 65 blinkar kontinuerligt med korta, ljusstarka 
pulser för optimal synlighet i mörker. Läget fångar 
medtrafikanternas uppmärksamhet utan att blända 
mötande fordon eller cyklister.

Day Steady 25
25 lumen i 4,25 timmar
Det här är ett ljusstarkt, fast sken som ska användas 
dagtid för att du ska ses.

Night Steady 5
5 lumen i 21 timmar
Det här är ett mindre ljusstarkt, fast sken som ska 
användas den mörka delen av dygnet när det omgivande 
ljuset är svagt. Det fungerar även utmärkt vid cykling  
i grupp.

*VIKTIGT: Kontrollera lokala föreskrifter för belysning. 
Blinkande lampor är inte tillåtna överallt. Flare R uppfyller 
inte tysk vägtrafikförordning StVZO.



Tabell över batteritid

Läge Batteritid  
(tim.)

Blinkläge 
med svagt 

batteri** (tim.)

Day Flash 5,75 +2

All-Day Flash 10 +2

Night Flash 23 +2

Day Steady 4,25 +2

Night Steady 21 +2

**Blinkläge med svagt batteri: 
När batteriets återstående laddning är 5 % ställs lampan 
automatiskt in på ett blinkläge med pulser på 5 lumen 
och statusindikatorn börjar blinka. Den återstående 
batteritiden är i det här läget 2 timmar. När "Blinkläge 
med svagt batteri" har aktiverats ska du snarast ladda 
lampan i 2 timmar tills den är fulladdad.

En cykel utan rätt belysning och reflexer kan vara 
svår för andra att upptäcka och cyklisten själv kan 
ha svårt att se. Att inte se eller synas ordentligt är en 
olycksrisk. Kontrollera att lamporna fungerar och att 
batterierna är laddade.

VARNING!



Batteristatus

Batteriindikator(batteritid):
När du tänder Flare R visar statusindikatorn på 
strömbrytaren återstående batteriladdning.

Knappens färg Återstående laddning

Grönt Mer än 25 %

Röd 5 - 25 %

Röd (blinkar)** Mindre än 5 %

Statusindikator

Lampa

**Blinkläge med svagt batteri: 
När batteriets återstående laddning är 5 % ställs lampan 
automatiskt in på ett blinkläge med pulser på 5 lumen 
och statusindikatorn börjar blinka. Den återstående 
batteritiden är i det här läget 2 timmar. När "Blinkläge 
med svagt batteri" har aktiverats ska du snarast ladda 
lampan i 2 timmar tills den är fulladdad.
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Tillbehör
Den här lampan kan användas tillsammans med 
följande fästsystem. Bontragers återförsäljare kan lämna 
mer information.

Bontragers hjälmfäste -  
(art.nr 428462)

Bontragers sadelväskfäste 
(art.nr W528503)

Bontragers bakstagsfäste 
(art.nr 418932)

Bontragers sadelstolpfäste 
(art.nr 418932)

Bontragers Sync-fäste  
(art.nr 418921)

Montering

VIKTIGT: Kontrollera att lampan är riktad vinkelrätt mot 
marken så att bästa ljusbild erhålls.

OBS! Använd den andra kroken till att fästa upp den lösa 
delen av remmen.



Om bruksanvisningen
Det här är bruksanvisningen till din Flare R. 
Uppdateringar finns på bontrager.com.
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