
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 

Käyttökytkin 
Toimintokytkin (valaisimen päällä) 

Päälle/Pois 
Paina ja pidä toimintokytkintä pohjassa 0,5 sek. ajan käynnistääksesi tai sammuttaaksesi 
valaisimen.  
 
Tehotilojen valinta 
Valaisimen ollessa päälle, paina kerran toimintokytkimestä ja valaisimen tehotilat vaihtuvat 
seuraavassa kiertävässä järjestyksessä EDC/säästö → Matala → Keski → Teho. 

Vilkku 
Valaisimen ollessa päällä paina lyhyesti toimintokytkimestä kaksi kertaan (tuplaklikkaus) 
siirtyäksesi vilkkutilaan. Uudelleenpainallus sammuttaa vilkkutilan.  



Langaton etäkäyttökytkin ② 

Käyttökytkimet 
Tehotilan valinta kytkin 
BURST-turbotilakytkin 

Yhdistäminen BC30 V2.0 valaisimeen 

Ensimmäinen käyttö 
1. Paina ja pidä pyörävalaisimen toimintokytkinä pohjassa 5 sekunnin ajan. 
2. Toimintokytkin alkaa vilkkumaan punaisena ja vihreänä vuorotellen. 
3. Paina tämän jälkeen mitä tahansa etäkäyttökytkimen kytkinä. 
4. Pariliitoksen onnistuttua valaisin syttyy päälle. 
5. Pariliitos on nyt onnistunut. 
• Ensimmäisen yhdistämisen jälkeen langaton etäkäyttökytkin muistaa pariliitoksen. 

Pariliitosta ei tarvitse tehdä enää uudestaan. 
• Pariliittämisen aikana pyörävalaisin ja etäkäyttökytkin ei saa olla yli 1,5 metriä 

kauempana toisistaan, muuten laitteiden yhdistäminen ei onnistu. 

Tehotilojen valinta 
Valaisimen ollessa päällä, paina ja pidä tehotilan valintakytkintä pohjassa 0,5 sekunnin ajan 
siirtyäksesi/poistuaksesi valmiustilasta. Yksittäinen painallus vaihtaa tehotilaa seuraavassa 
kiertävässä järjestyksessä: Eko → Matala → Keski → Korkea. Jos valaisinta ei käytetä ja se on 
valmiustilassa, sammuu se automaattisesti 10 minuutin jälkeen.  

BURST-turbotila 
Valaisimen ollessa päällä, paina BURST-turbotilakytkintä ja valaisin syttyy 2200 lumenin 
käyttötilaan. BURST-turbotila on käytössä yhtäjakoisesti rajoitetun 30 sekunnin ajan. Poistu 
BURST-turbotilasta painamalla mitä tahansa toimintokytkintä. 
Huomio: Paristojännitteen ollessa alhainen, BURST-toimintokytkin siirtyy korkeimpaan 
mahdolliseen kirkkaustilaan riippuen jäljelläolevasta.  

Etäkäyttökytkimen pariston vaihto 
1. Avaa etäkytkimen takakansi käyttämällä avausuraan sopivaa esim. kolikkoa tms ja 

kierrä vastapäivään. 
2. Asenna paristo anodipuoli (+) itseesi päin ja kierrä kansi kiinni myötäpäivään. 

Huomio: varmistaaksesi etäkäyttökytkimen toiminta, vaihda CR1632 paristo uuteen aina 
kolmen kuukauden välein. 
Jäljelläolevan paristovarauksen ilmaisin 



Valaisimen ollessa suljettuna, paina kerran käyttökytkimestä jolloin latauksen ilmaisimen LED-
merkkivalo näyttää jäljellä olevan paristovarauksen seuraavasti: 

• Vihreä jatkuva valo: täysi varaus, 100% – 80% 
• Oranssi jatkuva valo: riittävä varaus, 80% – 40% 
• Punainen jatkuva valo: alhainen varaus 40% – 10% 
• Punainen vilkkuvalo: heikkovaraus, 10% – 0% 

Paristosuositus 

Älä yhdistä eri tyyppiä, merkkisiä, kokoisia, kapasiteettisia paristoja keskenään. Valaisimen ja 
paristojen rikkoutumisen vaara. 

*18650 Li-ion akut ovat erityisen tehokkaita ammattikäyttöön tarkoitettuja virtalähteitä ja  
tämän vuoksi niitä tulee käsitellä noudattaen erityistä varovaisuutta. Laadukkaat 
suojausominaisuuksilla varustetut akut vähentävät akkujen oikosulku, vaurioitumis- ja 
räjähdysvaaraa. Suosittelemme käyttämään suojapiirillä varustettuja Fenix ARB-L18 sarjan 
ladattavia akkuparistoja. 

Pariston vaihto 

1. Kierrä paristokotelonsalpa "OPEN" -nuolen osoittamaan suuntaan auki 
2. Aseta paristot noudattamalla paristokotelossa olevia merkintöjä paristojen suunnasta 
3. Työnnä paristokelkka valaisimeen ja kierrä lopuksi paristokotelon salpa kiinni. Testaa 

valaisimen toiminta. 

Valaisimen ja etäkytkimen asennus 

1. Kierrä tankokiinnityksen kiinnitysruuvia auki. Aseta valaisin haluttuun paikaan 
ohjaustankoon ja kierrä kiinnitysruuvi kiinni. 

2. Työnnä pyörävalaisin ohjaustankokiinnitykseen kunnes kuulet "klik" äänen. 
3. Kiinnitä etäkäyttökytkin ohjaustankoon. 

Tyyppi Koko Jännite Soveltuus

Fenix ARB-L18 sarja 18650 3,6V / 3,7V Suositus

Ei ladattava paristo (Lithium) CR123A 3V Soveltuu

Ladatta paristo (LiFePO4) 16340 3,2 V Soveltuu

Ladattava paristo (Li-ion) 18650 3,6V / 3,7V Soveltuu, noudata varovaisuutta

Ladattava paristo (Li-ion) 16340 3,6V / 3,7V Kielletty

Ladattava paristo (LiFePO4) 18650 3,2V Kielletty



Huomioitaa: 

1. Säädä valaisin haluttuun valaisukulmaan ennen kuin käytät valaisinta. 
2. Käytä mukana toimitettavia kumisia kiinnityslevyjä jolla saat tankokiinnityksen 

sopivaan ohjaustankoosi. 
3.  Paksu ja ohut kiinnityslevy sopii ohjaustankoon jonka halkaisija on 22 - 28 mm. 
4.  Ohut kiinnityslevy sopii ohjaustankoon jonka halkaisija on 28 - 32 mm. 
5. Ei kiinnityslevyä: ohjaustangon halkaisija 32 - 35 mm. 
6. BC30 V2.0 pyörävalaisinta voidaan käyttää myös pyöräilykypärässä erikseen myytävällä 

pyöräkypäräkiinnike ALD-08. 

Alhaisen paristojännitteen ilmaisin 

Paristojännitteen laskiessa riittävän alas, varauksen ilmaisimen LED-merkkivalo vilkkuu 
punaisena muistuksena pariston lataus/vaihtotarpeesta. Valaisin toimii aina siihen saakka 
kun paristossa on virtaa. 
Automaattiset toiminnot 

Lämpötilavalvonta 

Valaisin lämpenee voimakkaasti kun sitä käytetään Turbo-tilassa pitkiä aikoja. Tämä on 
normaalia. Valaisin laskee kirkkautta automaattisesti vähentääkseen lämpötilaa kun 
valaisimen lämpötila nousee 65 asteeseen. Lämpötilan laskiessa, Turbo-tila voidaan valita 
uudestaan. 

Käyttö ja hoito 

• Älä pura valaisimen sinetöityä valaisinosaa. Valaisimen vaurioitumisvaara, takuun 
mitätöinti. 

• Vaihda paristot ajoissa varmistaaksesi valaisimen toiminta. 
• Jos valaisinta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot / akku, koska muuten on 

olemassa akkujen/pariston vuotamisvaara ja valaisimen vaurioitumisvaara. 
• On normaalia, että valaisin lämpenee kun sitä käytetään Turbo-tilassa. Vältä koskemista 

valaisinosaan. 
• Valaisimen O-rengastiiviste kuluu kun valaisinta käytetään. Varmistaaksesi valaisimen 

vesitiiviys, vaihda O-rengastiiviste tarvittaessa. 

Toimitussisältö 

BC30 V2.0 pyörälamppu x 1, pikalukittava/-irroitettava ohjaustankokiinnitin x 1, CR1632 paristo 
etäkytkimeen x 1, ohjaustankokiinnittimen kumiset tiiviste/välilevyt (ohut ja paksu) x 1, 
langaton etäkäyttökytkin x 1, vaihdettavat O-rengastiiviste x 1, käyttöohje. 
Takuu 



Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on 
viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista. 
Varoitus 

Älä suuntaa valoa koskaan suoraan kenenkään silmiin. Jos valonsäde osuu silmiin, silmät tulee 
sulkea tai pää kääntää poispäin valolähteestä.

https://www.fenixvalaisimet.fi/tuotevastuu_takuuehdot

