Velkommen

Komponenter

Flare R
Micro-USB-ledning

Quick Connect-lygtebeslag

Bikeurope BV / Trek Benelux
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Holland
Tlf. +31-(0)33-4500600 (BLX)
Adresse, USA: 801 West Madison Street, Waterloo, WI USA
Tlf., USA: 001 920 478 2191

Opladning og ladetilstand
Flare R er fuldt opladet fra fabrikken, men det anbefales
at oplade lygten inden ibrugtagning første gang. Fuld
opladning fra afladet tager ca. 2 timer.

Blinker rødt: Oplader.
Mens batteriet oplades fra nul (rød) til fuld
ladetilstand (grøn), bliver blinkene gradvist længere.
Grøn: Fuldt opladet.

Opladning
Ved opladning i USB-porten er lygten slukket, men
statuslampen blinker og viser ladetilstanden.

Statuslampe

Opladestatus
Rød

VIGTIGT: Brug en CE- eller UL-godkendt USB-oplader
af god kvalitet med en nominel kapacitet på mindst
500 mA.

Grøn

Betjening
Tænd for lygten
Tryk på tænd/sluk-knappen én gang, og slip den igen
for at tænde lygten. Lampen i tænd/sluk-knappen viser
batteriets ladetilstand.

Oplåsning af lysfunktionen
Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde i 8
sekunder. Lygten slukker, og hovedpæren blinker
én gang.

Skift af lysfunktion
Ved hvert kort tryk på tænd/sluk-knappen skiftes der
til den næste lysfunktion.

Sluk for lygten
Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde, indtil
lygten slukker.

Fastlåsning af lysfunktionen
Vælg den ønskede lysfunktion, og tryk på tænd/
sluk-knappen og hold den inde i 8 sekunder.
Lygten slukker, og hovedpæren blinker én gang.

Tænd/sluk-knap
Hovedpære

Dæksel
til USB

VIGTIGT
Sørg for, at USB-dækslet er på plads, inden du cykler i
regn eller vådt føre. Hvis USB-dækslet ikke er på plads,
kan lygten blive beskadiget.

Beskrivelse af lysfunktioner
Day Flash 65*
Vilkårlige 65 lumen lysglimt i 5,75 timer
Med Day Flash 65 bliver du set op til 2 km væk i dagslys
ved hjælp af ultrastærke lysimpulser af vilkårlig længde.
All-Day Flash 35*
Vilkårlige 35 lumen lysglimt i 10 timer
Med All-Day Flash 35 bliver du set op til 1 km væk
i dagslys ved hjælp af ultrastærke lysimpulser af
vilkårlig længde med sidelysene slukket og maksimal
batteristrømtid.
Night Flash 65*
Konstant tændt med sidelysene slukket, korte 65 lumen
lysglimt i 23 timer
Night Flash 65 lyser konstant med korte, stærke
lysimpulser, så du er optimalt synlig i mørke. Gør dig fuldt
synlig uden at blænde bilister eller andre cyklister.

Day Steady 25
Lyser med 25 lumen i 4,25 timer
Klart lys uden blink “til at blive set” tydeligt i dagslys.
Night Steady 5
Lyser med 5 lumen i 21 timer
Lys uden blink, som er mere dæmpet til brug i mørke.
Også god til cykling i gruppe.
*VIGTIGT:

Vær opmærksom på den gældende lovgivning
for lygteføring. Brug af blinkende cykellygter er ikke
tilladt alle steder. Flare R overholder ikke de tyske
færdselsregler StVZO.

Batteritider
Batteristrømtid
(timer)

Low battery
strobe** (timer)

5,75

+2

10

+2

Night Flash

23

+2

Day Steady

4,25

+2

21

+2

Lysfunktion
Day Flash
All-Day Flash

Night Steady

**Low Battery Strobe:
Når den resterende batteristrømtid er på 5%, skifter
lygten automatisk til 5 lumen stroboskop-funktion,
og statuslampen begynder at blinke. I den funktion
er der op til 2 timers batteristrømtid. Hvis lygten skifter
til Low Battery Strobe, bør den straks oplades i 2 timer
til fuld opladning.

ADVARSEL
En cykel, der ikke har korrekte lygter og reflekser,
kan være vanskelig at se for andre, og du kan måske
heller ikke selv se i mørket. Hvis du ikke kan se, eller
hvis andre ikke kan se dig, risikerer du at komme ud
for en ulykke. Kontroller, at dine cykellygter fungerer
rigtigt, og at der er strøm på batterierne.

Batteriets ladetilstand
Indikator for batteristrøm (batteritid):
Når Flare R tændes, viser statuslampen i tænd/
sluk-knappen den resterende batteristrøm.

Knaplysets farve

Resterende batteristrøm

Grøn

Mere end 25%

Rød

Mellem 5% og 25%

Blinker rødt**

Under 5%

Statuslampe

Hovedpære

**Low Battery Strobe:
Når den resterende batteristrømtid er på 5%, skifter
lygten automatisk til 5 lumen stroboskop-funktion, og
statuslampen begynder at blinke. I den funktion er der
op til 2 timers batteristrømtid. Hvis lygten skifter til Low
Battery Strobe, bør den straks oplades i 2 timer til fuld
opladning.

Monteringsplacering

Tilbehør
Denne lygte fungerer sammen med disse
monteringssystemer (ekstraudstyr). Kontakt din
Bontrager forhandler for nærmere oplysninger.

Bontrager hjelmbeslag
(varenr. 428462)

Bontrager sadelpindsklampe
(varenr. 418932)
1
3

22.2
25.4
31.8

2

Bontrager clips til sadeltaske
(varenr. W528503)

VIGTIGT: Sørg for, at lygteglasset er vinkelret på jorden
for optimal synlighed.
BEMÆRK: Brug den anden krog til at fastholde den
overskydende del af remenden.

Bontrager baggaffelbeslag
(varenr. 418932)

Bontrager Sync beslag
(varenr. 418921)

Om denne brugervejledning
Dette er vejledningen til Flare R.
Gå ind på bontrager.com for
opdateringer af vejledningen.
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