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Takk for at du valgte ebiketech A8 alarm baklykt. Før bruk 
må produktet lades opp og fjernkontrollen aktiveres!!

USB lading Lang driftstid på 
batterier

Smart lys Rask montering Aluminium PC 
og ABS

IPX5 sprutsikker Ringeklokke Smart bremselys COD LED med 
høy lysstyrke

Lampe med 
reflektor

Modell nr.: A8
Farge: Svart Materiale: PC + engineering ABS
Størrelse på enhet: 46 x 43 x 41 (mm) Nettovekt: 66g

Batterikapasitet:
700mAh (3,7V)
Li-polymer batteri, oppladbart

Alarm lydnivå: 115db

Lyskilde: COB høy lysstyrke lyskilde Rekkevidde på 
fjernkontroll: 10-80m (åpent område)

Batteri fjernkontroll: 12V/27A alkalisk batteri Ekstern størrelse: 58 x 35 x 15 (mm)

Kompatibilitet: Normalt kompatibel med sykkelsetebrakettbredde mellom 50-55 mm

TIPS: Baklyset slår seg av automatisk etter 30 sek. hvis den ikke registrerer noen 
vibrasjoner. Og slår seg automatisk på igjen ved vibrasjon (unntatt i konstant
lysmodus).



LÅS

LÅS OPP

SLÅ AV/PÅ BAKLYS

RINGEKLOKKE

(1) LÅS (slå på alarm) og LÅS OPP (slå av alarm)
Slå på alarmen: trykk på LÅS-knappen en gang, og baklykten vil kvittere med å spille av en 
lydbekreftelse med 3 toner 'do re mi', du vil etter 3 sekunder høre lyden "di". Etter ytterligere 5 
sekunder, vil enhver bevegelse av sykkelen, utløse en alarm som vil skremme vekk sykkeltyven. 
Legg merke til dette: sykkelen må stå i ro i 5 sekunder, før alarmen vil tre i funksjon. 
Forsinkelsen skal hindre deg i å utløse alarmen når du forlater sykkelen.
De-armering: I alarmmodus trykker du på LÅS OPP-knappen, hvorpå alarmen spiller av 'mi re 
do' for å varsle at den går ut av alarmmodus.

(2) UTLØSING AV ALARM:
I alarmmodus vil enhver berøring, slag eller vibrasjon ble detektert og umiddelbart utløse 
alarmen 2 ganger. Alarmen vil stå på kontinuerlig i 30 sekunder hvis den oppdager ny berøring, 
slag eller vibrasjoner, med varighet mellom 2 og 12 sekunder.

(3) BLINKENDE BAKLYS:
I ikke-alarmmodus trykker du på LYS-knappen på fjernkontrollen, for å slå på baklyktene. 
Du kan velge mellom 4 lysmoduser: hurtig blinking -> langsom blinking -> normal lys -> av.

(4) TRÅDLØS RINGEKLOKKE:
I ikke-alarmmodus, trykk kort på RINGEKLOKKE-knappen på fjernkontrollen. Du vil nå høre en 
ringelyd 'di.. di.. di'. Ved å holde den samme knappen inne i 6 sekunder kan du velge 
mellom 3 ulike ringelyder: "Sirene", "Tvitring" og "Elektisk bjelle" .
Merk:
Hvis  batteriet på alarm baklykten er fulladet, og du samtidig ser at fjernkontrollen har kortere 
rekkevidde eller indikasjonslyset lyser svakt, vennligst bytt batteriet på fjernkontrollen.
Hvordan bytte batteri?
Bruk en skrutrekker for å åpne huset på fjernkontrollen.
Ta ut det gamle batteriet og sett inn et nytt 12V/27A alkalisk batteri. Påse at batteret settes inn 
rett vei (pluss/negativ pol), og sett fjernkontrollen sammen igjen. Et nytt batteri vil normalt 
vare i 15 måneder.

Bruk vår medfølgende 2A USB ladekabel. Du kan lade 
fra din PCs USB port, eller en 5V / 2A adapter til 
mobiltelefon, eller en powerbank.

(1) Etter kontinuerlig lading i 3 timer, vil den være fulladet. Under finner du detaljer om batteriets varighet:
(2) Under lading lyser baklyset svakt, og blir avslått idet den er fullaldet.



(3) Hvis baklykten er avslått under lading, kontroll at mikro USB kontakten er korrekt tilkoblet. 
(4) Forslag: Bruk en powerbank for å lade alarm baklykten mens den sitter på elsykkelen, eller lad 

hjemme med en AC/DC adapter.

INDIKASJON PÅ LAVT BATTERINIVÅ:

Ved lavt ladenivå på batteriet vil du oppdage at lysstyrken er halvert. Når du trykker på  fjern-
kontrollen vil du i tillegg høre "du • -du •» 2 ganger etter den vanlige varslingslyden, fjernkontrollen 
har kortere rekkevidde og dårligere respons. Dette er varsel om at du må lade batteriet umiddelbart.

(1) Kort trykk:
Fungerer på samme måte som FLASH knappen på fjernkontrollen, når 
du ikke har med deg fjernkontrollen. Du kan velge mellom 4 ulike 
moduser: hurtig blinking -> langsom blinking -> normal -> av.

(2) Langt trykk i  3 sekunder:
I ikke-alarmmodus kan alarm baklykten parre seg med en fjernkontroll. Hvis fjernkontrollen ikke skulle fungere slik 
den skal, så hold betjeningsknappen inne i 3 sekunder, inntil du hører en «DI» varslingslyd. Trykk deretter på hvilken 
som helst knapp på fjernkontrollen. Du vil nå høre to «di di», som betyr at parring var vellykket (en alarm baklykt kan 
kobles til inntil 3 fjernkontroller.)

(3) Langt trykk i  7 sekunder:
I ikke-alarmmodus kan du også oppheve parringen med en fjernkontroll. Hold betjeningsknappen inne i 7 sekunder, 
inntil du høren en lang «di» varslingslyd. Parringen er nå opphevet, og fjernkontrollen vil ikke lenger kunne styre alarm 
baklykten. 

Lang skrue (1x) Håndskrue (1x) Festestrips, lang
(2x)

Festestrips, kort
(1x)

Sekskantnøkkel
(1x)

Underlag for feste 
til fjernkontroll (1x)



1. Monter holderen til fjernkontrollen med de to inkluderte festestripsene til styret, slik at 
fjernkontrollen er plassert slik at denne enkelt lar seg betjene med tommelen. 

2. Sett fjernkontrollen på plass i holderen. 
3. Trykk på utløserknappen nederst på holderen, for å ta ut fjernkontrollen.  

Merk: Når du setter fra deg sykkelen og setter alarm baklykten i alarm modus, må alltid ta av 
fjernkontrollen. 

 
 

(1)  Fest sadelfestet til setet 
(2) Stram til og kutt av overflødig lengde på festestripset med en liten avbiter 
(3) Sett på plass alarm baklykten og fest denne med den medfølgende festeskruen 

 

 
 

 
(1) Monter festebraketten til setepinnen, plasser den i ønsket posisjon og fest den 

med den lange sekskant skruen (en sekskant nøkkel medfølger i settet) 
(2) Skyv alarm baklykten på plass i sporet og fest den med den medfølgende festeskruen 
(3) Juster vinkelen på alarm baklykten, slik at lyset er godt synlig bakfra 

 

 

Når du har spørsmål under bruk av produktet, vil du normalt finne svar på det du lurer på i 

spørsmål og svar (Q&A) seksjonen under: 

(PS: spørsmålene under tar utgangpunkt i at batteriet på alarm baklykten har tilstrekkelig strøm, 

hvis ladestanden på batteriet er lavt, vennligst lad dette (på fjernkontrollen: bytt batteriet.) 

Ved lengre tids lagring og ikke bruk, vennligst lad batteriet regelmessig, for å sikre 

batteriets levetid. 

( 1 )  Hvorfor varsler ikke alarmen at sykkelen beveges umiddelbart etter at alarman er påslått? 
Ikke beveg sykkelen rett etter at du har slått på alarmen. Fra du har trykket på LOCK-knappen 
(LÅST) for å slå på alarmen, må du  vente i 5 sekunder til du hører en " di" -varslingslyd, som 
varsler at alarman nå står i alarmmodus. 

( 2 )   Hvorfor får jeg ikke styrt baklyset med fjernkontrollen? 
I dette tilfellet bør du først kontrollere at alarm baklykten og fjernkontrollen har nok strøm? Den 
vanligste årsaken til dette er at batteriet på baklykten eller fjernkontrollen er tom for strøm, som 
løses ved lade batteriet på baklykten eller bytte batteriet i fjernkontrollen. 



(3) Hvorfor får jeg ikke ladet baklykten?  Hvorfor går ladingen så langsomt? 
Vi anbefaler å bruke den medfølgende 2A USB ladekabelen. Påse at mikro USB kontakten er riktig 
tilkoblet. Dersom baklykten lyser opp med et svakt rødt lys, betyr dette at ladingen er i gang. 

(4) Når må baklykten lades?  Hvordan ser man at batterinivået er lavt? 
Når du trykker på fjernkontrollen, hører du 2 ganger "biubiu" varslingslyd etter det normale 
advarselssignalet, som det betyr at strømmen på batteriet er lavt, og du må lade baklykten. Du vil 
også merke at rekkevidden på fjernstyringen minsker, baklyset blir svakere og fjernkontrollen er 
ikke like responsiv. Alt dette er et forvarsel på et snart tomt batteri, som du nå må lade.  

(5)  Hvordan nullstille sammenkoblingen mellom baklykt når du har mistet fjernkontrollen?  Og 
hvordan parre baklykten med en ny fjernkontroll? 
Hvis du har mistet fjernkontrollen, og for å hindre at noen kan bruke denne for å stjele din elsykkel, 
mens du er i Ikke-alarm modus, hold inne funksjonsknappen i 7 sekunder, inntil du hører en lang 
«di» varslingslyd. Fjerkontrollen vil etter dette være deaktivert. Når du har kjøpt en ny fjernkontroll, 
trykk på funksjonsknappen i 3 sekunder, inntil du hører en lang «di» varslingslyd. Du kan nå trykke 
på hvilken som helst funksjonsknapp på fjernkontrollen. Når du hører 2 «didi» varslingssignaler er 
den nye fjernkontrollen parret med baklykten og klar til bruk. 

(6)   Hvis jeg har mistet fjernkontrollen, er det mulig å kjøpe en ny? 
Baklykten kan pares med inntil 3 fjernkontroller. Vennligst kontakt butikken hvor du kjøpte 
produktet, eller ta direkte kontakt med vår support avdeling for å kjøpe en ny fjernkontroll. 

 

MERKNAD: Hvis spørsmålene og svarene over ikke gir deg svar på ditt spørsmål, vennligst ta 

kontakt med butikken hvor du kjøpte produktet eller ta direkte med vår support avdeling, så 

hjelper vi deg med å løse problemet. 

 
ADVARSLER OG MERKNADER: 

( 1 )  Vennligst ikke hold alarm baklykten i nærheten av ørene, da den høye alarmlyden kan skade 
hørselen. Vi anbefaler en avstand på minst 2 meter. 

( 2 )  Ikke gi alarm baklykten til barn for å leke. 
( 3 )  Alarm baklykten må ikke legges på flamme (som i verste fall kan gi en eksplosjonsartet 

flamme). 
( 4 )  Hvis du trenger å plassere alarm baklykten under vann for å teste at den er vanntett, må du først 

påse at ladeporten er godt tildekket. 
( 5 )  Denne manualen er en oversettelse av produsentens engelske bruksanvisning, og det tas 

forbehold om at det er produsentens tolkning av innholdet som gjelder. 
 

Produktet er pantentbeskyttet. En ulovlig krenkelse av patentrettighetene vil bli rettslig forfulgt.   

 

 

 

 

 

 


