
TransmiTr
Pikaopas

Tässä oppaassa annetaan ANT+-
yhteensopivan Bontrager TransmitR 
-valojärjestelmän asennusta ja käyttöä 
koskevat perusohjeet. Täydellinen opas 
on saatavissa verkkosivustoltamme 
osoitteesta www.bontrager.com/support/.

Täydellinen opas sisältää lisäksi seuraavat 
tiedot:
• laiteparin muodostaminen
• kaikkien käyttötilojen ja käyttöaikojen 
luettelo
• vianmääritys
•  paristotyypit (ja asennus 

kaukosäätimeen)
•  suuntavilkun ja kirkkaan etuvalon käyttö
• kierrätys ja hävittäminen
• vaatimustenmukaisuustiedot
• takuutiedot

TÄRKEÄÄ: 
Tutustu aina paikalliseen liikennelakiin 
ja valoja koskeviin lakeihin, ennen kuin 
alat käyttää uutta valoa polkupyörässäsi. 
Kaikki valoyhdistelmät eivät ole sallittuja 
kaikissa paikoissa.

näkemistä parantava valo 
Ion 700 RT -etuvalo on näkemistä 
parantava valo, joka auttaa pyöräilijää 
näkemään paremmin huonoissa valo-
olosuhteissa ajettaessa. Se on myös 
näkyvyyttä parantava valo vilkkutilassa 
käytettäessä, mutta keltaiset sivulinssit 
eivät suuntaa kovinkaan suurta määrää 
valoa. Parhaat tulokset saat kun käytät 
KUMPAAKIN valotyyppiä: sekä näkemistä 
parantavaa valoa että näkyvyyttä 
parantavaa valoa.

asEnnUs 
Laiteparin muodostaminen Trans-
mitR-kaukosäätimen ja TransmitR-
valojen välille

Kulmapainikkeet
– ohjaavat yksittäisiä 
valoja
– näyttävät painettaessa 
valon käyttötilan.

Keskipainike
– kytkee järjestelmän 
päälle/pois (kaikki valot)
– näyttää valon pariston 
varaustilan valoa 
vastaavaa painiketta 
painettaessa.

HUOmaa: Jos ostit TransmitR 
Wireless Light Set -valosarjan [tuote 
nro 503063], jossa on Ion 700RT, Flare 
RT ja TransmitR-kaukosäädin samassa 
pakkauksessa, siirry eteenpäin kohtaan 
”TransmitR-kaukosäätimen käyttö”.
1. Muodosta laitepari seuraavalla tavalla: 

paina valon virtapainiketta nopeasti 
ja sammuta sitten valo painamalla 
virtapainiketta uudelleen ja pitämällä sitä 
painettuna. Tee tämä jokaiselle valolle, 
jolle haluat muodostaa laiteparin.

2. Aseta kaikki TransmitR-valot, joille 
haluat muodostaa laiteparin, enintään 15 
cm:n päähän kaukosäätimestä. 

3. Pidä kaukosäätimen keskipainiketta 
painettuna 8 sekunnin ajan, kunnes 
kulmapainikkeet alkavat vilkkua.
Kaukosäädin löytää TransmitR-valon, 
ja valo alkaa vilkkua. Kaukosäätimen 
keskipainikkeen väri muuttuu 
samanaikaisesti punaisesta vihreäksi 
merkkinä yhteyden muodostumisesta. 

4. Paina sitä kaukosäätimen 
kulmapainiketta, jolla haluat muodostaa 
laiteparin valon kanssa. Valo lopettaa 
vilkkumisen, kun laitepari kaukosäätimen 
kanssa on muodostettu. Keskipainikkeen 
väri muuttuu takaisin punaiseksi, ja 
painike alkaa etsiä uusia valoja laiteparin 
muodostamiseksi.

5. Jos kaukosäädin paikantaa toisen 
valon, toista vaihe 4.

6. Kun kaikkien TransmitR-
valojen (enintään seitsemän) 
laiteparit on muodostettu, poistu 
parinmuodostustilasta painamalla 
kaukosäätimen keskipainiketta. 
Kaukosäätimen punainen valo sammuu. 
TransmitR-järjestelmäsi laiteparit on nyt 
muodostettu, ja se on valmis käyttöön.

TransmiTr-
KaUKOsÄÄTimEn KÄYTTÖ
Valojen ohjaaminen TransmitR-kau-
kosäätimellä

Kaikkien valojen sytyttäminen
SYTYTÄ: Paina keskipainiketta nopeasti.
SAMMUTA: Paina keskipainiketta ja pidä 
sitä painettuna.

Yksittäisen valon sytyttäminen
SYTYTÄ: Paina nopeasti sitä 
kulmapainiketta, joka ohjaa kyseistä valoa. 
SAMMUTA: Paina samaa painiketta ja 
pidä sitä painettuna.

Yksittäisen valon käyttötilojen 
muuttaminen
Jokainen valoa ohjaavan painikkeen 
nopea painallus siirtää valon 
seuraavaan käyttötilaan.

Valon pariston varaustilan näkeminen 
kaukosäätimestä  
Kun painat kulmapainiketta, keskipainike 
näyttää valon pariston varaustilan.

Painikkeen valon väri Jäljellä oleva teho

Vihreä Yli 25 %

Punainen 5–25 %

Vilkkuva punainen Alle 5 %

Tervetuloa.

Tietoa tästä käyttöoppaasta
Tämä on TransmitR-valojärjestelmäsi pika-
opas. Katso oppaan päivitykset osoitteesta 
bontrager.com.



ValOn laTaaminEn
Avaa USB-liittimen suojus ja työnnä 

Micro USB -latauskaapeli liittimeen. Valo 

voidaan ladata verkkovirtaan liitetystä tai 

tietokoneen USB-virtalähteestä.

Flare RT Ion 700 RT

Kaukosäätimen asentaminen 
polkupyörään

Huomaa:  Käytä sovitinrengasta, jos 
asennat ohjaustankoon, jonka läpimitta 
on 22,2 mm.

ValOn 
asEnnUsVaiHTOEHdOT

iOn 700 rT:n asEnTaminEn 

Ion 700 RT voidaan kiinnittää 
ohjaustankoon sekä tiettyihin Bontrager-
kypäriin käyttämällä integroitua Blendr-
valokiinnikettä (tai muihin kypäriin 
käyttämällä Bontrager Universal 
-kypäräkiinnikettä).

FlarE rT:n asEnTaminEn

Sync-kiinnike on asennettava siten, 
että koukku tulee pyörän vetopuolen 
vastakkaiselle puolelle. Kiinnikettä 
on kierrettävä siten, että valo on 
kohtisuorassa maanpinnan tasoon (kuten 
kuvassa). Flare RT voidaan kiinnittää 
myös satulalaukkuun tai reppuun mukana 
toimitetun pidikkeen avulla. 

Jos sinulla on kysyttävää

Jos sinulla on tämän oppaan lukemisen 

jälkeen kysymyksiä, ota yhteys 

jälleenmyyjään tai tekniseen tukeen:

Bontrager  Attn: Customer Service

801 W. Madison Street

Waterloo, Wisconsin 53594, USA

+1 920 478 4678 www.bontrager.com
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Aseta 
kaukosäätimen 
kiinnike 
ohjaustankoon

Kiristä 2,5 mm:n 
kuusiokoloavaimella

Paristo voi ylikuumentua. Älä jätä 
valoa virtalähteeseen, sen jälkeen 
kun paristo on ladattu täyteen. 

VarOiTUs

Yhdysvaltain tietoliikennekomission 
(FCC) määräystenmukaisuus

Transmitr-kaukosäädin – FCC ID: 04GTKRMTE
ion 700 rT -etuvalo – FCC ID: 2ADH7I97371576 
Flare rT -takavalo – FCC ID: 2ADH7Q97371576
Tämä laite on yhdenmukainen FCC-sääntöjen osan 15 kanssa. Sen 
käytön edellytyksenä ovat seuraavat kaksi vaatimusta:
(1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen tulee 
hyväksyä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa 
laitteen ei toivottua toimintaa.

HUOmaa: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan
FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia luokan B digitaaliselle laitteelle 
asetettuja rajoituksia. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan 
kohtuullinen suoja tyypillisessä asuinympäristössä esiintyviä 
häiriöitä vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä 
radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden 
mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radiotietoliikenteelle. 
Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä ilmenisi jossakin tietyssä 
asennuksessa.

Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radion tai television 
vastaanotolle, mikä voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja 
pois, yritä korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista 
toimenpiteistä:

– Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai muuta sen paikkaa.
– Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
– Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä
 kuin mihin vastaanotin on kytketty. 
– Pyydä apua myyjältä tai asiantuntevalta radio- ja TV-asentajalta.

HUOmaUTUKsia:
VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA
RADIO- TAI TELEVISIOHÄIRIÖISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄHÄN 
LAITTEESEEN TEHDYISTÄ LUVATTOMISTA MUUTOKSISTA.
  KAIKKI TÄHÄN LAITTEESEEN TEHDYT MUUTOKSET, JOITA 
VALMISTAJA EI OLE NIMENOMAISESTI HYVÄKSYNYT, VOIVAT 
KUMOTA KÄYTTÄJÄN LUVAN KÄYTTÄÄ LAITETTA.

industry Canada -määräystenmukaisuus

Bontrager Transmitr -kaukosäädin – (osanro 502865), 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) IC: 7666A-REMOTE 
Bontrager ion 700 rT -etuvalo – (osanro 503062), 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) IC: 12468A-I97371576
Bontrager Flare rT -takavalo – (osanro 438818), 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) IC: 12468A-Q97371576
Tämä laite on Industry Canadan lupaa tarvitsemattomia radiolaitteita 
koskevien RSS-standardien mukainen.  Sen käytön edellytyksenä 
ovat seuraavat kaksi vaatimusta: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa 
häiriöitä ja (2) tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki häiriöt, mukaan 
lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei toivottua toimintaa.

Leprésent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada 
applicable aux appareils radio. Exempts de licence. L’exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l’utilsateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrque subi, meme si le brouillage 
est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Tämä Bontrager TransmitR -laite noudattaa säteilyaltistumisen 
raja-arvoja, jotka FCC ja IC ovat asettaneet hallitsemattomille 
ympäristöille. Langattoman TransmitR-laitteen säteilyteho on 
Industry Canadan (IC) asettamia radiotaajuusaltistumisen raja-arvoja 
pienempi. Tämä laite on normaalikäytössä suorassa yhteydessä 
käyttäjän kehoon.Tämä lähetin ei saa sijaita samassa paikassa tai 
toimia yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa. 

Industry Canadan REL (Radio Equipment List) -radiolaiteluettelossa 
oleva laitteen tila on nähtävissä seuraavassa osoitteessa: 
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Radiotaajuudelle altistumista koskevia kanadalaisia lisätietoja on 
osoitteessa:  
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Cet appareil est conforme aux limites d’exposition à la
fréquence radio (FR) d’IC et de FCC. La puissance de sortie
 émise par l’appareil de sans fil TransmitR est inférieure à 
la limite d’exposition aux fréquences radio d’Industry 
Canada (IC). Cet appareil est en contact direct avec l’utilisateur 
dans des conditions normales d’utilisation. L’émetteur ne doit 
pas être co-implémenté ou utilisé conjointement avec une 
autre antenne ou un autre émetteur.

Ce périphérique est homologué pour l’utilisation au Canada. 
Pour consulter l’entrée correspondant à l’appareil dans la 
liste d’équipement radio (REL - Radio Equipment List)d’Industry 
Canada rendez-vous sur: 
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=fra

Pour des informations supplémentaires concernant l’exposition 
aux RF au Canada rendezvous sur : 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

määräystenmukaisuus

 
Muilla tiellä liikkujilla on vaikea nähdä 
sinua ja pyörääsi, jos siinä ei ole 
kunnollisia valoja ja heijastimia. Valot 
auttavat myös sinua näkemään. Jos et 
näe itse tai muut eivät voi nähdä sinua, 
riski joutua onnettomuuteeen kasvaa 
huomattavasti. Varmista, että valot 
toimivat ja paristot on ladattu.

VarOiTUs


