



FENIX VALAISIMET 

Fenix BC30R V2.0 käyttöohje 






Kiitos, että olet valinnut laadukkaan Fenix tuotteen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja 
turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisemman 
tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit 
asianmukaisesti. 

 
Valaisimen käyttö ① 

1. Paina pidä ON/OFF kytkintä pohjassa 0,5 sek ja valaisin syttyy. Käynnistyksen 
yhteydessä näyttöruudussa näkyy Fenix logo ja tämän jälkeen valaisin tarkastaa 
automaattisesti jäljellä olevan paristovarauksen ja käyttöajan. 

2. Valaisimen ollessa päällä, tuplaklikkaa ON/OFF kytkintä ja siirryt vilkkutilaan. Paina 
kytkimestä uudestaan palataksesi normaalitilaan. 

3. Valaisimen ollessa päällä, paina + painiketta nostaaksesi valotehoa. Vastaavasti -
 painikkeen painallus laskee valotehoa. 

4. Valaisimen ollessa suljettuna, tarkasta jäljellä oleva paristovaraus painamalla kerran 
lyhyesti ON/OFF painiketta. Näyttö sammuu automaattisesti 5 sek kuluttua. 






Etäkäyttökytkin ② 

1. Käynnistä/sulje valaisin painamalla ja pitämällä   painiketta 0,5 pohjassa. 
Käynnistyksen yhteydessä näyttöruudussa näkyy Fenix logo ja tämän jälkeen valaisin 
tarkastaa automaattisesti jäljelläolevan paristovarauksen ja käyttöajan. 

2. Valaisimen ollessa päällä, vaihda valotehoja painamalla   painiketta lyhyesti. 
Valotehot vaihtuvat seuraavassa kiertävässä järjestyksessä Korkea → Eko → Matala 
→ Keski. 

3. Painamalla   painiketta missä tahansa tehotilassa, voit siirtyä korkeimpaan 
mahdolliseen tehotilaan riippuen jäljelläolevasta paristovarauksesta. Käyttökytkimen 
vapautus palauttaa valaisimen aiempaan tehotilaan. Painettaessa ja pitämällä kytkintä 
yhtämittaisesti 20 sek. pohjassa (aika riippuu jäljelläolevasta paristovarauksesta) 
valaisin palautuu aiempaan tehotilaan. 

4. Valaisimen ollessa suljettu, painallus kytkimen   napista näyttää jäljellä olevan 
paristovarauksen. Näyttö sammuu 5 sek. kuluessa. 

Huom: 
• Valaisin lämpenee kun sitä käytetään suurilla tehotiloissa. Tämä on normaalia. Valaisin 

alentaa tehoja automaattisesti estäen valaisimen ylikuumenemisen. 

• Tässä valaisimessa on viimeisen tehotilan muistitoiminto. Kun valaisin kytketään 
uudelleen päälle, palaa se aiemmin käytetyssä tehotilassa. 

• Korkeat tehotilat eivät kytkeydy päälle jos jäljelläoleva paristovaraus ei ole riittävä. 
Valaisin on ohjelmoitu siirtymään ainoastaan alemmille tehotiloille 

Alhaisen paristovarauksen ilmaisin ja älykäs tehotilan alentaminen 

• Alhaisen paristovarauksen merkkivalo: Kun valitulla tehotilassa käyttöaikaa on enää 
jäljellä 30 minuuttia, käyttökytkimen LED-valo alkaa vilkkumaan punaisella. Tämä 
muistuttaa käyttäjää alentamaan valotehoa käyttöajan maksimoimiseksi tai lataamaan 
virtalähde. 

• Älykäs tehotilan alentaminen: Valaisin siirtyy automaattisesti alemmille tehotiloille kun 
sitä käytetään yhtämittaisesti pitkiä aikoja. Tämä pidentää jäljelläolevaa käyttöaikaa. 
Valaisimen siirtyessä vilkkutilaan, lopeta ajaminen ja lataa valaisin. 






Lataus ③ 

Valaisimen mukana toimitetaan micro USB-latauskaapeli jolla valaisin voidaan ladata. 

1. Poista varovasti kuminen latausliittimen pölysuoja. Kytke micro USB-johto varovasti 
liittimeen. Liitä kaapelin toinen pää latauspistokkeeseen. 

2. Lataus käynnistyy ja ON/OFF kytkimen vihreä valo alkaa vilkkumaan. Latauksen 
merkkivalo palaa tasaisesti kun lataus on suoritettu. Suosittelemme käyttämään 
tehokata latauspistoketta jonka latausteho on vähintään 5V/1,5A. Normaali latausaika 
tyhjästä täyteen on noin 5 tuntia. 

Huom: 
• Kun lataus on suoritettu, irroita latauskaapeli varovasti liittimestä. Liitä latausportin 

pölysuoja takaisin. 
• Valaisimen käyttöä ei suositella latauksen aikana. Tämä on kuitenkin mahdollista 

mutta silloin valaisin toimii ainoastaan Eko-tehotilassa 

Asennus ④ 

Valaisin ja etäkäyttökytkin 

1. Aukaise latausportin pölysuoja ja liitä etäkäyttökytkimen kaapeli. 
2. Löysytä tankokiinnittimen säätöruuvia. Aseta kiinnitin ohjaustankoon ja kiristä 

säätöruuvia. 
3. Työnnä valaisin kiinnittimeen siihen asti kun kiinnittimestä kuuluu "klik" ääni. 
4. Liitä etäkäyttökytkin ohjaustankoon siten, että se on helposti käytettävissä. Kiristä 

kytkin sen velcro-nauhalla. 
Huom: 

• Säädä valaisin haluttuun valaisukulmaan ennen käyttöä. 
• Käytä mukana toimitettavia säätökumilevyjä parhaan mahdollisen 

ohjaustankokiinnityksen varmistamisesti seuraavasti: paksu + ohut säätölevy: 22 - 28 
mm ohjaustangot, ohut säätölevy: 28 - 32 mm ohjaustangot, ei säätölevyä: 32 - 35 mm 
ohjaustangot. 

Huomioitavaa pimeällä ajettaessa 

1. Älä aja yksin. 
2. Muista, että joku toinen tietää missä olet. 
3. Käytä pyöräilykypärää, takavaloa ja heijastinta. 
4. Varmista aina valaisinten kiinnitys. 






Käyttöturvallisuus 

1. Tämä valaisin on erittäin kirkas. Vältä katsomista suoraan valoon. Älä osoita valolla 
muita ihmisiä tai eläimiä kohti. Häikäistymisen vaara. 

2. Vältä koskettamista valaisimen metalliosiin kun valaisin on päällä. Metalliosata 
saattavat lämmetä valaisinta käytettäessä suurilla tehoilla. 

3. Vesitiivis IP66 luokituksen mukaisesti. Valaisinta voidaan käyttää vesisateessa mutta 
sitä ei saa upottaa veteen. 

4. Pidä valaisin lasten ulottumattomissa. 
5. Älä pura valaisinta. Vaurioitumisvaara. Takuun raukeaminen. 
6. Valaisimessa on uutena noin 50 % paristolataus. Lataa valaisin ennen ensimmäistä 

käyttöä. 
7. Säilytä valaisinta viileässä, kuivassa ja ilmastoidussa paikassa jos sitä ei käytetä 

pitkään aikaan. Lataa valaisin säännöllisesti 3 kk välein silloin kun sitä ei käytetä.


