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Opladen en laadstatus

Hoewel de Flare R in de fabriek volledig is opgeladen, 
wordt aanbevolen om de lamp opnieuw op te laden voor 
het eerste gebruik. Een lege accu volledig opladen kost 
ongeveer 2 uur.

Rood knipperend: Actief laden.
Tijdens het laden van de accu vanaf volledig ontladen 
(rood) tot volledig opgeladen (groen), zal de led-
indicator steeds korter gaan flitsen en langer gaan 
branden. Groen: Opladen is voltooid

Knipperfrequentie van led tijdens laden

Opladen
Tijdens het opladen via de USB-poort blijft de verlichting 
uitgeschakeld, maar de status-led knippert om de 
laadstatus te tonen.

GroenRood

BELANGRIJK: Gebruik een kwalitatief goede CE- of 
UL-goedgekeurde USB-lader met een capaciteit van 
500mA of hoger.

Status-led



Bediening

Inschakelen
Druk de aan-/uit-knop eenmaal in en laat hem los om 
de verlichting in te schakelen. De led in de knop zal de 
accustatus tonen.

Veranderen verlichtingsstanden
Door telkens kort op de knop te drukken wordt steeds 
de volgende verlichtingsstand ingeschakeld.

Blokkeren verlichtingsstand
Kies de gewenste verlichtingsstand en hou de knop 
vervolgens 8 seconden ingedrukt. De lamp zal 
uitschakelen en de hoofd-led zal één keer knipperen.

BELANGRIJK
Zorg dat de USB-aansluiting is afgedekt voordat u gaat 
rijden in de regen of bij natte omstandigheden. Als de 
USB-cover niet gesloten is, kan de lamp beschadigen.

Hoofd-led

Aan-/uit-knop

USB- 
cover

Uitschakelen van blokkering
Druk de knop in en houd hem 8 seconden ingedrukt. 
De lamp zal uitschakelen en de hoofd-led zal één keer 
knipperen.

 

Uitschakelen 
De knop ingedrukt houden totdat de lamp uit gaat.



Beschrijving van verlichtingsstanden

Day Flash 65* 
65 lumen met willekeurig lichtpatroon en 5,75 branduren
Daytime Flash 65 biedt zichtbaarheid overdag tot op 2 km 
afstand door superheldere lichtflitsen in een willekeurig 
patroon.

All-Day Flash 35* 
65 lumen met willekeurig lichtpatroon en 10 branduren
All-Day Flash 35 biedt zichtbaarheid overdag tot op 1 km 
afstand door superheldere lichtflitsen met een willekeurig 
patroon en uitgeschakelde zijverlichting voor een extra 
lange brandduur.

Night Flash 65*

Altijd aan met korte lichtflitsen van 65 lumen gedurende 
23 branduren, waarbij de zijverlichting is uitgeschakeld
Night Flash 65 brandt permanent, maar geeft tevens  
korte heldere lichtpulsen voor optimale zichtbaarheid in  
de nacht. Deze stand is ontworpen om aandacht te 
trekken zonder achteropkomende voertuigen en fietsers  
te verblinden.

Day Steady 25
25 lumen gedurende 4,25 branduren
Dit is een heldere, niet-knipperende verlichting om overdag 
beter gezien te worden.

Night Steady 5
5 lumen gedurende 21 branduren
Dit is een niet knipperende verlichting die minder helder 
is voor gebruik in schemerlicht. Deze stand is ook zeer 
geschikt voor groepsritten.

*IMPORTANT: Zorg dat u op de hoogte bent van de 
wetgeving in uw land met betrekking tot fietsverlichting. 
Knipperende verlichting is niet overal toegestaan. De 
Flare R voldoet niet aan de Duitse verkeerswet StVZO.



Tabel brandduur

Stand
Brandduur  

(uren)
Knipperstand lage 

batterijspanning** (uren)

Day flash 5,75 +2

All-Day flash 10 +2

Night flash 23 +2

Day steady 4,25 +2

Night steady 21 +2

**Knipperstand lage accuspanning: 
Als de accu minder dan 5% lading heeft, zal de 
verlichting automatisch overschakelen naar een 5 lumen 
knipperstand en de status-led zal gaan knipperen. Er 
is dan nog ongeveer 2 uur brandtijd beschikbaar. Als 
de knipperstand voor lage accuspanning wordt bereikt, 
de lamp onmiddellijk 2 uur opladen voor een maximale 
acculading.

Een fiets zonder juiste verlichting en reflectoren is 
voor andere mensen soms moeilijk te zien. Er bestaat 
een kans dat u niet gezien wordt. Als u zelf niets 
ziet, of u wordt niet gezien door anderen, kunt u een 
ongeval krijgen. Zorg dat uw verlichting correct werkt 
en dat uw accu's zijn opgeladen.

WAARSCHUWING



Accu-status

Indicator accu-status (brandduur):
Als de Flare R is ingeschakeld, zal de status-led in 
de schakelaar aangeven hoeveel accuspanning er 
nog resteert.

Kleur van de schakelaar Resterende spanning

Groen Meer dan 25%

Rood Tussen 5% en 25%

Rood knipperend** Minder dan 5%

Status-led

Hoofd-led

**Knipperstand lage accuspanning: 
Als de accu minder dan 5% lading heeft, zal de 
verlichting automatisch overschakelen naar een 5 lumen 
knipperstand en de status-led zal gaan knipperen. Er 
is dan nog ongeveer 2 uur brandtijd beschikbaar. Als 
de knipperstand voor lage accuspanning wordt bereikt, 
de lamp onmiddellijk 2 uur opladen voor een maximale 
acculading.
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Accessoires
Deze lamp is geschikt voor diverse optionele 
verlichtingshouders. Ga naar uw Bontrager-dealer om 
de mogelijkheden te bekijken.

Bontrager helmbevestiging 
(PN 428462)

Bontrager 
zadeltasbevestiging 
(PN W528503)

Bontrager bevestiging 
staande achtervork 
(PN 418932)

Bontrager 
zadelpenbevestiging 
(PN 418932)

Bontrager Sync-houder 
(PN 418921)

Bevestiging

BELANGRIJK: Let erop dat de lens van de lamp 
evenwijdig aan de ondergrond staat om de zichtbaarheid 
te optimaliseren.

OPMERKING: Gebruik de tweede haak als de klemband 
te lang is.



Over deze handleiding
Dit is de handleiding voor uw Flare R. 
De meest recente versie is te vinden op 
Bontrager.com.
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