
Om bruksanvisningen
Bruksanvisningen avser Bontrager-lamporna Ion 
350R och Ion 350RT.

RT-versionen är trådlös då den parkopplas med 
Bontragers Transmitr-system.

Läs bruksanvisningen noggrant. Uppdateringar 
finns på bontrager.com.

VIKTIGT! Kontrollera lokala föreskrifter för 
belysning. Blinkande och ljusstarka lampor är 
inte tillåtna överallt. Ion 350 R/RT uppfyller inte 
tysk vägtrafikförordning StVZO.

Mer information:
Se www.bontrager.com eller kontakta 
Bontragers återförsäljare för mer information

Välkommen.

www.bontrager.com

Montera lampan 
Ladda batteriet innan du tar lampan i bruk.

1.  Placera snabbfästet på styret med remmen 
framåt.

Framåt på cykeln

Fästet kan istället placeras på styrstammen. Vrid 
monteringsfästet 90 grader.

2.  Dra remmen runt 
styret och fäst den 
på kroken.

OBS! Använd den 
andra kroken till att 
fästa upp den lösa 
delen av remmen.

3.  Skjut fast lampan på 
konsolen framifrån.

Ta bort lampan
Tryck spärrfliken nedåt 
och dra lampan framåt 
för att ta bort den.

Använda lampan  
Strömbrytare
Tryck på strömbrytaren 
för att tända lampan.

Ion 350 tänds i samma 
läge som var valt när den 
senast stängdes av. 

Håll strömbrytaren 
intryckt för att stänga av lampan.

LED-indikatorn på strömbrytaren visar 
återstående batteriladdning.

LED-indikatorns färg Batteriladdning

Grön 25 - 100 %

Röd (fast sken) 5 - 25 %

Röd (blinkar) Mindre än 5 %

Så här byter du läge
1.  Gör en kort tryckning på strömbrytaren. Du 

byter läge varje gång du trycker på knappen 
(se tabellen nedan).

Lägen på Ion 350
 
Läge

 
Lumen (max.)

Batteritid 
(tim.)

Stark 350   1,5
Medel 200  3
Svag 100  6
Night Flash 50 fast och 150 

blinkande
 8

Day Flash 300 blinkmönster för 
dagsljus

10

Svagt batteri Batterisparfunktionen ändrar 
automatiskt ljusstyrkan till 50 lumen när 
batteriladdningen går ned till 5 %. Batteritiden 
förlängs med ytterligare 20 - 30 minuter.

Helljus* ger full ljusstyrka när lampan är 
parkopplad med Transmitr-fjärrkontrollen och du 
trycker på fjärrkontrollens mittknapp. Om du vill 
gå tillbaka till föregående läge trycker du en gång 
till på mittknappen. 

* Endast Ion 350 RT  - Helljusinställningen kan 
endast användas när lampan är parkopplad med 
en Transmitr-fjärrkontroll.

Strömbrytare

Komponentlista
Lampa (batteri ingår) 

LED-ljuskällor ger ett 
starkt ljus på upp till 350 
lumen och en fokuserad 
15-graders ljusbild som 
lyser upp vägen framför 
dig. 

Ljuskällor på sidorna av lampan låter dig synas i 
270 grader. 

Det integrerade Li-jon-batteriet är ett 
uppladdningsbart högkapacitetsbatteri på  
1 450 mAh. 

Snabbfäste  
(PN W527649)

Snabbfästet passar alla typer av runda styren på 
22,2 - 35 mm.

Fästet kan vridas 90 grader för att monteras på 
styrstammen. 

Laddkabel (art.nr W327765)

Micro USB-kabeln 
kan anslutas till en 
dator eller nätadapter 
(adapter ingår inte). 

Tillbehör
Den här lampan kan användas tillsammans med 
följande fästsystem. Bontragers återförsäljare 
kan lämna mer information.

Bontrager hjälmfäste - (art.nr 428462)

•  En fästrem som används för att enkelt fästa 
en Bontrager Ion- eller Flare-lampa på flertalet 
hjälmar.

Bontrager Lithos-hjälmens fäste för 
Blendr-tillbehör (art.nr PN 516635)

•  Ett Blendr-fäste som integreras i Bontrager 
Lithos-hjälmen.

Bontrager Ion styrfäste  
(art.nr W530421)

•  Ett klämfäste med 
gångjärn för säker 
montering av Ion-
lampan på styret. 
Passar styren på  
22,2 - 31,8 mm.

Bontrager Sync styrfäste  
(art.nr 418921)

•  Ett ställbart 
gummifäste som 
passar styren eller 
sadelstolpar på  
22,2 - 35 mm.

Bontrager Blendr-tillbehör

•  Ett fästsystem för Bontrager Blendr-
styrstammar som kan användas till många olika 
tillbehör. Bontragers återförsäljare kan lämna 
mer information.
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Med terränginställning kan Ion 350 R växlas 
mellan fast läge på 350 respektive 200 lumen. 
Inställningen slås på och av genom att hålla 
strömbrytaren intryckt i 10 sekunder medan 
ljuset är släckt. Lampan blinkar en gång för att 
visa att terränginställningen är på/av.

Lampan kan vara för varm för att 
hanteras.

FÖRSIKTIGT!

 

Ladda batteriet 
Även om Ion 350R/RT är 
fulladdad från fabrik är det 
lämpligt att ladda den innan du 
tar den i bruk. Ett tomt batteri 
tar ca 4 timmar att ladda upp. 

1.  Sätt i micro-laddkabeln i 
USB-porten på lampan.

2.  Koppla kabeln till en dator 
eller nätadapter.

Statusindikator under laddning

Medan laddning pågår blinkar statusindikatorn:

• Rött:  Laddning pågår 

• Grönt:  Laddningen är klar

OBS! Medan batteriet laddas upp från helt 
tomt till fulladdat blir blinkfrekvensen allt 
långsammare.

LED-indikatorn på strömbrytaren visar batteriets 
laddningsstatus.

Strömbrytarens färg Batteristatus

Röd (blinkar) Laddar: blinkar allt 
långsammare när 
batteriet närmar sig 
fulladdat

Grön Laddningen är klar

Ladda vid rumstemperatur i torr miljö för att få 
bäst resultat. Undvik extrem fuktighet, kyla eller 
värme.

Parkoppla med Transmitr- 
fjärrkontroll(endast Ion 350RT)
Fjärrkontrollen Transmitr som säljs separat kan 
användas för att fjärrstyra lampan. Den här 
funktionen är endast tillgänglig på Ion 350RT.

Mer information finns i handboken till Transmitr 
på www.bontrager.com

All parkoppling måste göras vid ett och 
samma tillfälle. Innan du börjar ska du placera 
fjärrkontrollen och alla lampor intill varandra.

OBS! Håll ett avstånd på minst 5 meter från 
andra Transmitr/ANT+-kompatibla lampor för att 
undvika att de parkopplas av misstag. Gör om 
proceduren om du råkar parkoppla en lampa av 
misstag.

1.  Placera lampan vid Transmitr-fjärrkontrollen 
(inom 15 cm avstånd).

2.  Gör en kort tryckning på lampans 
strömbrytare för att tända lampan och tryck 
sedan en gång till för att släcka den. 
OBS! Tryck sedan inte på lampans 
strömbrytare förrän parkopplingen är klar.
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3.  Håll mittknappen på Transmitr-
fjärrkontrollen intryckt i minst 8 sekunder. 
När hörnknapparna blinkar släpper du 
mittknappen.

4.  När fjärrkontrollen söker efter en lampa blinkar 
mittknappen rött. När Transmitr-fjärrkontrollen 
hittar en lampa byter mittknappen färg från 
rött till grönt och den aktuella lampan blinkar.

5.  Gör en kort tryckning, medan lampan 
fortfarande blinkar, på den knapp på 
Transmitr-fjärrkontrollen som du vill parkoppla 
lampan till. Den valda knappen lyser, och den 
aktuella (parkopplade) lampan slutar blinka 
och stängs av.  
OBS! Efter parkopplingen blinkar mittknappen 
på fjärrkontrollen rött tills Transmitr-
fjärrkontrollen får kontakt med en annan 
tillgänglig lampa.

6.  Upprepa steg 4 och 5 för alla lampor som ska 
parkopplas.  
OBS! Om du vill parkoppla fler lampor när 
parkopplingsproceduren är avslutad måste du 
börja om från början igen. 

Avsluta parkopplingsproceduren 

1.  När alla lampor är parkopplade gör du en 
kort tryckning på fjärrkontrollens mittknapp. 
Knappen slutar blinka och släcks. 

Så här kontrollerar du parkopplingen 

1.  Gör en kort tryckning på mittknappen på 
fjärrkontrollen för att tända alla parkopplade 
lampor. 

2.  Håll mittknappen intryckt för att stänga av 
dem alla. 

3.  Tänd varje lampa för sig. Gör en kort tryckning 
på de olika parkopplade knapparna på 
fjärrkontrollen för att tända respektive lampa. 

4.  Håll samma knapp intryckt för att släcka 
lampan.

Använda Transmitr-
fjärrkontrollen

Använda lamporna med  
Transmitr-fjärrkontrollen

Alla lampor

PÅ: Gör en kort tryckning på mittknappen.

AV: Håll mittknappen intryckt.

Tända enstaka lampor

PÅ: Gör en kort tryckning på den hörnknapp som 
tillhör lampan. 

AV: Håll samma knapp intryckt.

Så här ändrar du ljusläge för enstaka 
lampor

Varje gång du trycker på knappen som är 
parkopplad med lampan byter du ljusläge.

Kontrollera lampans batteristatus  
på fjärrkontrollens indikator

När du trycker på hörnknappen visas lampans 
batteristatus på mittknappen

Knappens färg Återstående laddning

Grön Mer än 25 %

Röd (fast sken) 5 - 25 %

Röd (blinkar) Mindre än 5 %

Batteriet i samband med resor
Li-jonbatterier får inte finnas i incheckat bagage 
på flygplan på grund av brandrisken. Lägg därför 
lampan i handbagaget på flygresor.

Batteriets skötsel
Förvara batteriet vid rumstemperatur i torr miljö. 
Undvik fukt, extrem värme eller kyla.

Förvara batteriet i uppladdat tillstånd. Undvik 
”fullständig urladdning”. Batteriets livslängd 
förkortas om det förvaras i helt urladdat tillstånd.
Batteritiden minskar när batteriet åldras. Ca 
500 uppladdningar kan förväntas beroende 
på handhavande. När batteriet är slut går det 
fortfarande att ladda men batteritiden blir kort. 
När batteritiden inte lägre är tillräcklig är lampan 
förbrukad. Den får inte demonteras eller brännas 
utan ska lämnas till återvinning.

 VARNING!

En cykel utan rätt belysning och reflexer 
kan vara svår för andra att upptäcka och 
cyklisten själv kan ha svårt att se. Att inte 
se eller synas ordentligt är en olycksrisk. 
Kontrollera att lamporna fungerar och att 
batterierna är laddade.

Specifikationer
•  Ion 350R och Ion 350RT: 3,7 V DC, 1 

450  mAh, 5,5 Wh

•  Ion 350RT: Frekvens - 2,45 GHz, max. 
strålningseffekt - 1 mW

Återvinning

Lämna batteriet till återvinning.  

Lägg det i en batteriholk 
eller lämna det till en 
återvinningsstation. Du hittar 
mer information här: http://
www.batteriatervinningen.se/

Denna symbol på produkterna och/eller 
medföljande dokumentation innebär att 
förbrukade elektriska och elektroniska produkter 
inte får kasseras som vanligt hushållsavfall. 
Korrekt hantering och återvinning: Lämna dessa 
produkter till särskilda återvinningsstationer. I 
vissa länder kan du även returnera produkterna 
till din lokala återförsäljare vid köp av 
motsvarande ny produkt. Korrekt avfallshantering 
av denna produkt hjälper till att spara värdefulla 
resurser och förhindra negativa effekter på 
människors hälsa och miljö, som i annat fall 
skulle kunna uppstå vid felaktig avfallshantering. 
Kontakta kommunen för mer information 
om närmaste återvinningsstation. Felaktig 
avfallshantering av produkterna kan få rättsliga 
följder i enlighet med lokal lagstiftning.

Kontaktinformation till  
Trek Bicycle Corporation:

Nordamerika

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

Europa 

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederländerna
Tel: +31 (0)33 45 09 060

Australien 

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

Överensstämmelse med  
EU-bestämmelser 
Ion 350R och Ion 350RT uppfyller inte den tyska 
vägtrafikförordningen StVZO!

Trek Bicycle Corporation och Bontrager 
deklarerar härmed att de trådlösa enheter som 
benämns ”Ion 350RT” och ”Ion 350R” uppfyller 
följande EU-direktiv: 

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

• EMC-direktivet 2014/30/EU

• Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU 

• RoHS-direktivet 2011/65/EU 

Den fullständiga texten i EU-deklarationen om 
överensstämmelse finns tillgänglig hos din 
återförsäljare och på följande webbadress:  
http://www.bontrager.com/support


