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Snel beginnen
Hartelijk dank voor je vertrouwen en gefeliciteerd met je aankoop! De 
voorlicht genaamd Helios en de achterlicht genaamd Actis zijn 
intuïtief in hun gebruik. 

Opladen
Beide lampen zijn USB oplaadbaar. Je kunt ze opladen via adapter, 
laptop of powerbank. Volledig opladen duurt ongeveer 5 uur. 
Wanneer Helios volledig is opgeladen zal de batterij indicatie licht 
uitgaan. 

Bevestigen
Je kunt de lampen eenvoudig bevestigen aan je fiets. Beide lampen 
kun je binnen enkele seconden ontgrendelen zonder de gehele 
bevestigingsmechanisme eraf te halen. Dit is handig om diefstal te 
voorkomen.

Bediening
Ze hebben beiden 1 knop. Door de knop te drukken zet je de licht aan. 
Als je de knop nog een keer drukt verander je van stand. Houd lang 
ingedrukt om Actis uit te zetten.

Helios Eye™ Sensor
Bij Helios kun je de knop 2 seconden in gedrukt houden om de sensor 
te activeren. De batterij indicatie wordt dan blauw. Je kunt je vinger 
op de sensor plaatsen om duisternis te simuleren. Zo weet je of de 
sensor naar behoren werkt.
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Klaar

Opladen
De lampen zijn USB oplaadbaar.

Laadpoort | 330 mAh

Opladen

Laadpoort | 4000 mAh

Stroombron
De lampen kun je opladen via een USB-adapter, laptop, 
computer of powerbank. Het duurt ongeveer 5 uur om beide 
lampen volledig op te laden. 

Tijdens het opladen zullen de lampen een indicatie licht tonen. 
Deze indicatie gaat uit wanneer de lampen volledig opgeladen 
zijn.



3

Bevestigings-
band

Schroefknop

Scharnier

Aan knop

Batterij indicatie

Helios onderdelen

Sensor

IPX6 waterbestendig
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Helios bevestigen

Plaats de band rondom het stuur en sluit het dicht.1

Gebruik de schroefknop om de band strak te draaien.2

Plaats de lamp op de bevestigingsband door hem erin te 
schuiven.

3

1
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Helios gebruiken
Het gebruiken van Helios is eenvoudig. Druk een keer op de aan knop 
om de lamp aan te doen. De lamp gaat altijd aan op z’n hoogste 
stand (1000 Lumen). Druk daarna nog een keer om de stand te 
veranderen.

1000 lumen
1x drukken

600 lumen
2x drukken

300 lumen
3x drukken

Flits
4x drukken

SOS
5x drukken

Uit
6x drukken

Batterijverbruik

1000 lumen: 3 uur
600 lumen: 6 uur
300 lumen: 12 uur
Flits: 8 uur
SOS: 8 uur

Wist je dat de meeste fietslampen op straat rond de
250 lumen gebruiken? Een stand van 300 lumen zal
in de meest gevallen meer dan voldoende zijn.

Aan knop



7

Helios Eye™ Sensor
Houdt de aan knop 2 seconden ingedrukt om de sensor te activeren. 
Deze unieke sensor genaamd Helios Eye gebruikt artificiële 
intelligentie (AI) om het omgevingslicht te berekenen. Aan de hand 
van de omgeving kiest Helios Eye de meest optimale lichtintensiteit.

Wanneer je de Helios Eye aanzet verandert de batterij indicatie 
van groen naar blauw.

De Helios Eye biedt een perfecte balans tussen prestatie en
batterij verbruik. Ook is het handig als je in tunnels of 
bosgebieden fietst.

Plaats je vinger op de sensor om duisternis te simuleren.
Zo weet je of de Helios Eye naar behoren werkt.
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Tips

Bevestig de lamp een klein beetje naar beneden gericht als
je geen voetgangers wilt verblinden.

Het is mogelijk om de lamp 360° te draaien. 
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Actis onderdelen

Achterlicht

Bevestigings-
band

Laadpoort

Aan knop

Ontgrendelknop

IPX4 waterbestendig
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Actis bevestigen

1

2

3

Plaats de band rondom een object.1

Druk de ontgrendelknop naar beneden.2

Terwijl je de ontgrendelknop ingedrukt houdt plaats je het 
achterlicht op de bevestigingsband.

3
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Tips

Het achterlicht kun je zowel verticaal als horizontaal plaatsen.
De band is flexibel. Dit maakt het plaatsen van het achterlicht 
op een helm of rugzak eenvoudig. Zo kun je tijd besparen met 
het erop en eraf doen van de lamp.
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Aan knop

Actis gebruiken
Het gebruiken van Actis is eenvoudig. Druk een keer op de aan knop 
om de lamp aan te doen. Druk daarna nog een keer om de stand te 
veranderen.

Normaal
1x drukken

Flitsend
2x drukken

Snel flitsend
3x drukken

Strobe
4x drukken

Uit
Lang indrukken

Batterijverbruik

Normaal (50 lumen): 12 uur

In sommige landen, zoals Engeland, is een flitsende 
fietsverlichting toegestaan. In Nederland is dit verboden.
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Klantenservice
Voor vragen of klachten kun je ons bereiken via e-mail:
info@inlustro.nl

Retouren
We vinden het jammer om te horen dat je niet tevreden bent. Je kunt 
het product eenvoudig retouren via je bol.com account. Bij het 
gedeelte ‘Bestellingen’ kun je de retour optie vinden nadat je op de 
desbetreffende bestelling hebt geklikt.

Is het product buiten de zichttermijn stuk gegaan? Neem dan contact 
met ons op via e-mail zodat we een passende oplossing kunnen 
bieden.

Intellectuele eigendom
Het gebruiken en delen van Inlustro middelen onder een ander bedrijf 
of beeld/woordmerk is een misdaad (NL wetboek artikel 31) en zal 
juridisch vervolgd worden. Voor meer informatie over artikel 31 uit het 
Nederlandse wetboek raadpleeg: https://wetten.overheid.nl/BW-
BR0001886/2018-10-11#HoofdstukII_Artikel3 

Inlustro is een geregristreerd en beschermd merk bij BOIP: https://w-
ww.boip.int/nl/merkenregister#/item/bx1449532
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Quick start
Thank you for your trust and congratulations on your purchase! The 
front light called Helios and the rear light called Actis are intuitive in 
their use.

Charging
Both lights are USB rechargeable. You can charge them with an 
adapter, laptop or power bank. A full charge takes about 5 hours. 
When Helios is fully charged, the battery indicator light will go out.

Attaching
You can easily attach the lamps to your bicycle. You can detach both 
lamps within seconds without having to remove the entire mounting 
mechanism. This is useful for theft prevention. 

Controls
They both have 1 button. By pressing the button you turn on the light. 
If you press the button again, you change the mode. Long press to 
turn off Actis.

Helios Eye™ Sensor
Bij Helios kun je de knop 2 seconden in gedrukt houden om de sensor 
te activeren. De batterij indicatie wordt dan blauw. Je kunt je vinger 
op de sensor plaatsen om duisternis te simuleren. Zo weet je of de 
sensor naar behoren werkt.
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Done

Charging
Both lamps are USB rechargable.

Charging port | 330 mAh

Charging

Charging port | 4000 mAh

Energy source
You can charge the lamps via a USB adapter, laptop,
computer or power bank. It takes about 5 hours to get both
fully charge lamps.

While charging, the lamps will show an indicator light.
The indicator light goes out when the lamps are fully charged.
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Strap

Screw knob

Hinge

On button

Battery indicator

Helios components

Sensor

IPX6 water resistant
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2

3

Attaching Helios

Place the strap around the handlebar and close it.1

Use the screw knob to tighten the strap.2

Place the lamp on the strap by sliding it in.3

1
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Tips

Attach the lamp slightly downwards if you don't want to 
dazzle pedestrians.

It is possible to rotate the lamp 360°.
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Using Helios
Using Helios is easy. Press the on button once to turn on the lamp. The 
lamp always turns on at its highest setting (1000 Lumen). Then press 
again to change the mode.

1000 lumen
1x press

600 lumen
2x press

300 lumen
3x press

Flash
4x press

SOS
5x press

Off
6x press

Battery consumption

1000 lumen: 3 hours
600 lumen: 6 hours
300 lumen: 12 hours
Flits: 8 hours
SOS: 8 hours

Did you know that most bicycle lights on the streets use around 
250 lumens? Using the lowest intensity of 300 lumens 
will in most cases be more than sufficient.

On button
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Helios Eye™ Sensor
Press and hold the power button for 2 seconds to activate the sensor. 
This unique sensor called Helios Eye uses artificial intelligence (AI) to 
calculate the ambient light. Helios Eye chooses the most optimal light 
intensity based on the environment.

When you turn on the Helios Eye, the battery indicator changes 
from green to blue.

The Helios Eye offers a perfect balance between performance 
and battery life. It is also useful if you are in tunnels or
cycling through forests.

Place your finger on the sensor to simulate darkness.
This way you know whether the Helios Eye is working properly.
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Actis components

BacklightStrap

Charging port

On button

Unlock button

IPX4 Water resistant
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Attaching Actis

1

2

3

Place the strap around an object.1

Push down the unlock button.2

While holding down the unlock button, place the taillight on the 
strap.

3
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Tips

You can place the rear light both vertically and horizontally.
The strap is flexible. This makes placing the rear light on a 
helmet or backpack easy. This way you can save time putting 
on and taking off the lamp.
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On button

Using Actis
Using Actis is easy. Press the on button once to turn on the lamp. Then 
press again to change the mode. Long press to turn off the light.

Normal
1x drukken

Flashing
2x drukken

Fast flashing
3x drukken

Strobe
4x drukken

Off
Long press

Battery consumption

Normal (50 lumen): 12 hours

In some countries, such as the UK, flashy bicycle lights are 

allowed. This, however, is prohibited in the Netherlands.
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Klantenservice
For questions or complaints you can contact us by e-mail:
info@inlustro.nl

Returning
We are sorry to hear that you are not satisfied. You can easily return 
the product via your bol.com account. In the 'Orders/Bestellingen' 
section. You can find the return option after clicking on the relevant 
order.

Did the product stop working after the trial period? Please contact us 
by e-mail so that we can offer a suitable solution.

Intellectual property
Using and sharing Inlustro resources under another company or 
symbol/word trademark is a crime (Dutch code article 31) and will be 
prosecuted legally. For more information about Article 31 of the Dutch 

Code, please consult:  https://wetten.overheid.nl/BW-
BR0001886/2018-10-11#HoofdstukII_Artikel3 

Inlustro is a registered and protected trademark at BOIP: https://ww-
w.boip.int/nl/merkenregister#/item/bx1449532


