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Lading og ladestatus

Selv om Flare R lades helt opp på fabrikken, så 
anbefales det å lade den før den tas i bruk. Fullstendig 
opplading tar om lag to timer når batteriet er tomt.

Blinkende rødt: Lader aktivt.
Mens batteriet går fra utladet (rød) til ferdigladet (grønn), 
blir blinkene stadig lengre. Grønn: Fulladet

LED-lysets oppførsel under lading

Lader
Under lading via mikro-USB-porten holder lykten  
seg avslått, men status-LED-lyset blinker for å  
vise ladestatus.

GrønnRød

VIKTIG: Bruk en god CE- eller CL-godkjent USB-lader 
som yter 500 mA eller mer.

Status-LED



Bruk

For å slå på
Trykk én gang på av/på-knappen for å skru på lykten. 
LED-lyset i av/på-knappen viser ladestatus.

Bytting av modus
Hvert trykk på av/på-knappen bytter til neste modus.

Låsing av modus
Velg ønsket modus, og hold så av/på-knappen inne i 
åtte sekunder. Lykten vil skru seg av, og LED-pæren 
blinker én gang.

VIKTIG
Pass på at USB-dekselet er på plass før du sykler i 
regnet eller under våte forhold. Hvis USB-dekselet ikke 
er lukket, kan lykten ta skade.

Hoved-LED

Av/på-knapp

USB-
deksel

For å låse opp modus
Hold inne av/på-knappen i åtte sekunder. Lykten vil skru 
seg av, og LED-pæren blinker én gang.

 

For å skru av 
Hold inne av/på-knappen til lykten skrur seg av.



Beskrivelse av modi

Dagblink 65* 
Uregelmessige glimt på 65 lumen i 5,75 timer
Dagblink 65 gir synlighet på opptil 2 km avstand på dagtid, 
med uregelmessige, svært skarpe lyspulser.

Heldagsblink 35* 
Uregelmessige glimt på 35 lumen i 10 timer
Heldagsblink 35 gir synlighet på opptil 1 km avstand på 
dagtid, med skarpe, uregelmessige lyspulser og ekstra 
levetid med sidelysene avslått.

Nattblink 65*

Kontinuerlig lys uten sidelys, korte glimt på 65 lumen  
i 23 timer
Nattblink 65 lyser uavbrutt med korte, skarpe lyspulser 
for å gi optimal synlighet om kvelden. Den er designet 
for å være iøynefallende uten at møtende kjøretøyer eller 
syklister blir blendet.

Dag, kontinuerlig 25
25 lumen i 4,25 timer
Dette er et sterkt, kontinuerlig lys som gjør deg synlig  
på dagtid.

Natt, kontinuerlig 5
5 lumen i 21 timer
Dette er et kontinuerlig lys som er mindre sterkt, til bruk 
når det er lite lys omkring. Det er også ypperlig når dere 
sykler i gruppe.

*VIKTIG: Sett deg inn i lokale lysregler. Blinkende lys er 
ikke lov overalt. Flare R er ikke i samsvar med det tyske 
trafikkreglementet StVZO.



Levetidstabell

Modus Levetid  
(timer)

Low Battery 
Strobe** (timer)

Dagblink 5,75 + 2

Heldagsblink 10 + 2

Nattblink 23 + 2

Dag, kontinuerlig 4,25 + 2

Natt, kontinuerlig 21 + 2

**Low Battery Strobe: 
Når batteriet har 5 % gjenværende ladning, bytter  
lykten automatisk til en 5 lumens blinkemodus, og 
status-LED-lyset begynner å blinke. Dette gir opptil to 
timers levetid. Hvis lykten går inn i Low Battery Strobe, 
bør du umiddelbart lade lykten i to timer.

Sykler uten skikkelige lys og reflekser kan være 
vanskelige å se for andre, og kan gi deg problemer 
med å se. Hvis du ser dårlig eller andre ikke ser deg, 
kan det oppstå ulykker. Kontroller at lyktene dine 
fungerer som de skal, og at batteriene er ladet opp.

ADVARSEL



Batteristatus

Batteristatusindikator (levetid):
Når Flare R skrus på, indikerer status-LED-lyset i  
av/på-knappen hvor mye strøm det er igjen i batteriet.

Farge på knappen Gjenværende batteri

Grønn Mer enn 25 %

Rød Mellom 5 og 25 %

Blinkende rødt** Under 5 %

Status-LED

Hoved-LED

**Low Battery Strobe: 
Når batteriet har 5 % gjenværende ladning, bytter  
lykten automatisk til en 5 lumens blinkemodus, og 
status-LED-lyset begynner å blinke. Dette gir opptil to 
timers levetid. Hvis lykten går inn i Low Battery Strobe, 
bør du umiddelbart lade lykten i to timer.
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Tilbehør
Denne lykten er kompatibel med disse alternative 
festene. Oppsøk Bontrager-forhandleren din for å få 
flere detaljer.

Hjelmfeste fra Bontrager 
(PN 428462)

Seteveskeklips fra 
Bontrager (PN W528503)

Setestag-klemme fra 
Bontrager (PN 418932)

Setepinneklemme fra 
Bontrager (PN 418932)

Sync-brakett fra 
Bontrager (PN 418921)

Montering

VIKTIG: Pass på at lyktens linse er parallell med bakken 
for å optimalisere synlighet.

MERK: Fest resten av stroppen i den andre kroken.



Om denne brukerhåndboken
Dette er brukerhåndboken til din Flare R. 
Se etter oppdateringer på bontrager.com.
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