
Om denne brukerhåndboken
Denne brukerhåndboken gjelder Bontrager-
lyktene Ion 350R og Ion 350RT.

RT-utgaven kan styres trådløst når den er paret 
med Bontragers Transmitr-system.

Vennligst les gjennom hele brukerhåndboken.  
Se etter oppdateringer på bontrager.com

VIKTIG: Sett deg inn i lysreglene der du bor. 
Blinkende lys og full lysstyrke er kanskje ikke 
lovlig overalt. Flare R etterkommer ikke det tyske 
trafikkreglementet StVZO.

Mer informasjon
Hvis du behøver hjelp som ikke tilbys i  
denne brukerhåndboken, kan du snakke  
med din Bontrager-forhandler eller gå inn på  
bontrager.com

Velkommen

www.bontrager.com

Montering av lykt 
Lad batteriet før du tar den i bruk

1.  Plasser hurtigfestet på styret med stroppen 
pekende fremover.

Foran på sykkelen

Om ønskelig kan festet monteres på 
styrefremspringet. Roter braketten 90 grader.

2.  Trekk stroppen 
under styret og fest 
den i kroken.

MERK: Fest resten av 
stroppen i den andre 
kroken.

3.  Skyv lykten inn på 
festet forfra til den 
klikker på plass.

Fjerning av lykt
For å fjerne lykten 
trykker du ned klaffen 
og skyver lykten 
fremover.

Bruk av lyktens  
av/på-knapp
For å skru på lykten, 
trykker du på  
av/på-knappen.

Når Ion 350 skrus på, 
er den i lysmodusen 
du brukte da den ble 
skrudd av. 

For å skru av lykten holder du inne  
av/på-knappen.

LED-lyset i av/på-knappen viser hvor mye batteri 
du har igjen.

Farge på  
av/på-knappens LED

Levetid

Grønn 25 til 100 %

Kontinuerlig rød 5 til 25 %

Blinkende rød Under 5 %

For å bytte modus

1.  Trykk på av/på-knappen. Hvert trykk bytter til 
neste modus (se tabell under).

Ion 350s modi
 
Modus

 
Lumen ut (topp)

Levetid 
(timer)

Høy 350   1,5
Medium 200  3
Lav 100  6
Nattblink 50 kontinuerlig med blink 

på 150
 8

Dagblink 300 dagmønster 10

Lite batteri Når batteriet har under 5 % ladning 
igjen, justeres lysstyrken automatisk til 50 lumen, 
noe som forlenger levetiden med 20–30 minutter.

Langlys* aktiverer full lysstyrke når lykten 
er paret med Transmitr-fjernkontrollen og 
midtknappen på denne trykkes inn. Ett trykk til 
på midtknappen gjør at lyset går tilbake til forrige 
modus. 

* Kun Ion 350 RT – Langlysfunksjonen kan kun 
brukes når lykten er paret med en Transmitr-
fjernkontroll.

Av/på-knapp

Deleliste
Lykt (med innebygget batteri) 

«Se»-LED-lys gir et sterkt 
lys på opptil 350 lumen 
i et fokusert, 15-graders 
strålemønster for å lyse 
opp veien foran deg. 

«Bli sett»-lys på sidene av lykten gir 270-graders 
synlighet. 

Det innebygde litiumionebatteriet (Li-ion) er en 
høytytende 1450 mAh celle. 

Hurtigfeste 
(PN W527649)

Hurtigfestet passer til alle runde styrer, fra 22,2 
mm til 35 mm.

Braketten kan vendes 90 grader for bruk på 
styrefremspringet. 

Ladekabel (PN W327765)

Mikro-USB-kabelen 
kan plugges inn i 
en datamaskin eller 
adapter (adapter 
medfølger ikke). 

Tilbehør
Denne lykten er kompatibel med disse alternative 
festene. Oppsøk Bontrager-forhandleren din for 
å få flere detaljer.

Hjelmfeste fra Bontrager (PN 428462)

•  Et feste med stropp som gjør at du enkelt kan 
feste en Bontrager Ion- eller Flare-lykt til de 
fleste hjelmer.

Blendr-feste til hjelmen 
Bontrager Lithos (PN 516635)

•  Et Blendr-feste som kan integreres i Bontragers 
Lithos-hjelm.

Styrefeste til Bontrager Ion 
(PN W530421)

•  En hengslet klemme 
som gir Ion-lykten  
et sikkert feste på 
styret. Passer til 
22,2–31,8 mm styrer.

Bontrager Sync-brakett til styre  
(PN 418921)

•  Et justerbart 
gummifeste som 
passer til 
22,2–35 mm styrer 
eller setepinner.

Bontrager Blendr-tilbehør

•  En tilbehørsdel som er designet for Bontragers 
Blendr-fremspring og passer til en rekke typer 
tilbehør. Oppsøk Bontrager-forhandleren din 
for å få flere detaljer.
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Trail Configuration gjør at Ion 350R kan veksle 
mellom kontinuerlig lys på 350 og 200 lumen. 
For å aktivere og deaktivere, holder du inne av/
på-knappen i ti sekunder med lykten av. Hoved-
LED-pæren blinker da én gang for å indikere at 
Trail Configuration er aktivert/deaktivert.

Lykten kan bli varm å ta på.

FORSIKTIG:

 

Bytting av batteri 
Selv om Ion 350R/RT  
lades helt opp på fabrikken,  
så anbefales det å lade den  
før den tas i bruk. Fullstendig  
opplading tar om lag  
fire timer når batteriet er tomt. 

1.  Plugg mikro-USB-kabelen 
inn i lyktens USB-port.

2.  Plugg kabelen inn i   
en datamaskin eller en 
adapter.

Statusindikator under lading

Under lading blinker statusindikatoren:

• Rødt:  Lader aktivt 

• Grønt:  Ferdigladet

MERK: Mens batteriet går fra null til fulladet, blir 
lengden på blinkene stadig lengre.

LED-lyset i av/på-knappen indikerer ladestatus.

Farge på  
av/på-knappen

Batteristatus

Blinkende rødt Lading: 
blinkefrekvensen 
går ned når ladingen 
nærmer seg fullført

Grønn Ferdigladet

Optimal lading foregår ved romtemperatur på et 
tørt sted. Unngå at det er vått, kaldt eller svært 
varmt.

Paring med Transmitr- 
fjernkontroll (kun Ion 350RT)
Transmitr-fjernkontrollen, som selges separat, lar 
deg fjernstyre lykten. Det er bare Ion 350RT som 
har denne funksjonen.

En mer komplett veiledning finner du i Transmitr-
manualen på bontrager.com

All paring må gjøres i samme prosess. Før du 
begynner, legger du fjernkontrollen og lyktene 
sammen på et lite område.

MERK: Beveg deg 5 meter unna andre 
Transmitr/ANT+-kompatible lykter for å  
unngå at de blir paret ved et uhell. Dersom 
en lykt blir paret ved et uhell, begynn 
paringsprosessen på ny.

1.  Plasser lykten nær Transmitr-fjernkontrollen 
(maksimalt 15 cm).

2.  Trykk på av/på-knappen for å skru den på, og 
skru den så av igjen. 
MERK: Etter dette steget må du ikke trykke 
på av/på-knappen igjen før paringen er 
fullført.
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3.  Hold inne midtknappen på Transmitr-
fjernkontrollen i minst åtte sekunder. Når 
hjørneknappene blinker, slipper du opp 
midtknappen.

4.  Mens fjernkontrollen leter etter en lykt, 
blinker midtknappen rødt. Når Transmitr-
fjernkontrollen finner en lykt, skifter 
midtknappen farge fra rød til grønn, og lykten 
som er funnet, blinker.

5.  Mens lykten som er funnet fortsatt blinker, 
trykker du på den knappen på Transmitr-
fjernkontrollen som du vil pare lykten med. 
Den valgte knappen vil lyse, og lykten som er 
funnet (paret) slutter å blinke og skrur seg av.  
MERK: Etter paringen blinker midtknappen 
på fjernkontrollen rødt helt til Transmitr-
fjernkontrollen finner en annen tilgjengelig lykt.

6.  Gjenta trinn 4 og 5 for hvor hver ekstra lykt 
som skal pares.  
MERK: Når paringen er fullført, vil paring av 
ekstra lykter medføre at du må gjenta hele 
prosessen. 

For å gå ut av paringsmodus 

1.  Når alle lyktene er paret, trykker du på 
midtknappen på fjernkontrollen. Knappen 
slutter å blinke og skrur seg av. 

For å kontrollere paringen 

1.  Trykk på fjernkontrollens midtknapp for å skru 
på alle de parede lyktene. 

2.  Hold inne midtknappen for å skru av alle. 

3.  Skru på hver enkelt lykt for seg. Trykk på hver 
av de parede knappene på fjernkontrollen for 
å skru på de enkelte lyktene. 

4.  Hold inne den samme knappen for å skru av 
lykten.

Bruk av Transmitr-
fjernkontrollen

Styring av lykter med   
Transmitr-fjernkontrollen

For å skru på alle lykter

PÅ: Trykk på midtknappen.

AV: Hold inne midtknappen.

Skru på en bestemt lykt

PÅ: Trykk på hjørneknappen som styrer lykten. 

AV: Hold inne den samme knappen.

Endring av modus på en bestemt lykt

Et kort trykk på en knapp som styrer en lykt 
aktiverer neste modus.

Visning av lyktens  
batteristatus på fjernkontrollen

Når du trykker på en hjørneknapp, viser 
midtknappen lyktens batteristatus

Farge på knappen Gjenværende batteri

Grønn Mer enn 25 %

Rød Mellom 5 og 25 %

Blinkende rødt Under 5 %

Reising med batteriet
Li-ion-batterier kan ikke sendes med fly på grunn 
av fare for overoppheting. Når du flyr, må du ha 
lykten i håndbagasjen.

God behandling av batteriet
Oppbevar batteriet ved romtemperatur på et 
tørt sted. Unngå fuktighet, ekstrem varme og 
ekstrem kulde.

Oppbevar batteriet i ladet tilstand. Unngå at det 
blir helt utladet. Batteriets holdbarhet vil minske 
dersom batteriet oppbevares fullstendig utladet.
Over tid vil batteriets levetid minske. Batteriet lar 
seg lade helt opp cirka 500 ganger, avhengig av 
hvordan det behandles. Etter denne tiden kan 
batteriet fortsatt lades, men det lever ikke like 
lenge. Ikke åpne eller brenn lykten når den ikke 
lenger er brukbar; vennligst resirkuler den.

 ADVARSEL

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.

Spesifikasjoner
•  Ion 350R og Ion 350RT: 3,7 V dc, 1450 mAh, 

5,5 Wh

•  Ion 350RT: Frekvens: 2,45 GHz, maks  
RF-styrke: 1mW

Resirkulering

Vennligst resirkuler batteriet.  

Du finner ut hvor du gjør dette 
på www.sortere.no

Dette symbolet på produktet(ene) og/eller 
medfølgende dokumenter betyr at de brukte 
elektriske og elektroniske produktene ikke bør 
kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. 
Vennligst oppsøk nærmeste gjenbruksstasjon 
eller tilsvarende for å kvitte deg med 
produktet(ene) på behørig vis. Alternativt kan 
du, i noen land, levere produktet inn der du 
kjøpte det hvis du kjøper et tilsvarende produkt. 
Når du kvitter deg med produktet på behørig 
vis, blir verdifulle ressurser spart og eventuelle 
negative konsekvenser for helse og miljø 
forhindret. Vennligst ta kontakt med din lokale 
renovasjonsmyndighet for å finne ditt nærmeste 
gjenvinningspunkt. Det kan være straffbart 
ifølge din nasjonale lovgivning å kaste avfall på 
utilbørlig vis.

Kontaktinformasjon for  
Trek Bicycle Corporation:

Nord-Amerika

Trek Bicycle Corporation
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tlf.: 800 313 8735

Europa 

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederland
Tlf.: +31 (0)33 450 90 60

Australia 

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tlf.: +61 (02) 61 732 400

Etterkommelse av EU-forskrifter 
Ion 350R og Ion 350RT etterkommer ikke 
Tysklands StVZO-regler!

Trek Bicycle Corporation og Bontrager erklærer 
herved at apparatene omtalt som «Ion 350RT» 
og «Ion 350» etterkommer følgende europeiske 
direktiver: 

•  Radiodirektivet 2014/53/EU  
(Kun Ion 350RT) 

• EMC-direktivet 2014/30/EU

• Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU 

• RoHS-2-direktivet 2011/65/EU 

Hele teksten med erklæringer om 
forskriftsmessighet får du fra forhandleren din, 
eller på følgende internettadresse:  
http://www.bontrager.com/support


