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Clic-Light
Bærbart sikkerhetslyssystem. Bli sett, føl deg trygg 
Bli sett i trafikken med Clic-Light-systemet – signalenheten festes til ryggen din med den lette selen eller ryggsekkholderen (tilbehør).  
Test alltid Clic-Lights funksjon før hver tur.

1. Signalenhet – inkludert bremselys, venstre- og 
høyreindikatorer, og en posisjonslampe, tåke-
lys og farevarsellamper

2. Justerbar sele med stropper 3. Fjernkontroll 

4. Fjernkontrollholder 5. 8-trådet kabel for tilkobling til et kjøretøys 
bakre signalsystem

6. USB Type C-kabler for lading av signalenheten 
og fjernkontrollen
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Montering på sykkel og e-scooter

1. Koble signalenheten til Fjernkontroll 

•  Trykk på multifunksjonsknappen i to 
sekunder – blinklysene blinker. Trykk på 
venstre knapp på fjernkontrollen og hold 
den inne; signalenhetens blinklys tennes ved 
sammenkobling

2. Fest fjernkontrollen til håndtaket med
holderen, og klips fjernkontrollen inn i 
holderen

•  Monter fjernkontrollen sammen  
•  Fest med skruer, uten å stramme helt

3. Fest signalenheten til selen med stroppene, 
og plasser selen på ryggen
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Montering på motorsykkel

1. Koble signalenheten til fjernkontrollen –
se trinn 1 under «Montering på sykkel og 
e-scooter» for sammenkobling

2.  Koble den 8-tråders kabelen til kjøretøyets
bakre signalsystem (se side 6 for mer infor-
masjon)

 
 
 
 
 

3.  Fest signalenheten til selen med stroppene, 
og plasser selen på ryggen
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Valgfri ekstra fjernkontroll for motorsykkel og sykkel/e-scooter

4. Du kan nå bruke signalenheten med 
enten motorsykkel, sykkel eller e-scooter.

1. Koble signalenheten til begge fjernkontrollene. 
Se trinn 1 under "Montering på sykkel" for 
instruksjoner om hvordan du kobler 

2. Koble den 8-tråders kabelen til kjøretøyets
bakre signalsystem (se side 6 for mer infor-
masjon)

3. Fest fjernkontrollholderen på kjøretøyets
håndtak.  
Klips så den andre fjernkontrollen  
på fjernkontrollholderen.

*Du kan koble en ekstra fjernkontroll til signalenheten som ekstrautstyr, slik at du slipper å koble fjernkontrollen fra motorsykkelen din når du skal ut på 
sykkel eller scooter.
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Koblingsanvisninger for motorsykkel
Mekanikeren din vil kunne koble dette for deg basert på følgende skjema. Alternativt kan du gjøre dette arbeidet selv. Se hjemmesi-
dene våre for en detaljert veiledningsvideo.

1
2

3
4

1. Grønn ledning: Venstre blinklys 
2. Sort ledning: Posisjonslys 
3. Rød ledning: Bremselys 
4. Blå ledning: Høyre blinklys 

1. Grønn ledning: Venstre blinklys

2. Sort ledning: Posisjonslys 

3. Rød ledning: Bremselys 

4. Blå ledning: Høyre blinklys

1
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4
1. Grønn ledning: Venstre blinklys 
2. Sort ledning: Posisjonslys 
3. Rød ledning: Bremselys 
4. Blå ledning: Høyre blinklys 
C. Felles:  Plugges inn først

1. Grønn ledning: Venstre blinklys

2. Sort ledning: Posisjonslys 

3. Rød ledning: Bremselys 

4. Blå ledning: Høyre blinklys
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Når fjernkontrollen er synkronisert med signalenheten, vil lampene blinke (i henhold til følgende veiledning) for 
å indikere hvilke signaler som gis i trafikken.

Fjernkontroll

Batteriet lader 
1 blink / 1 sek

Venstre blinklys Høyre blinklys

Venstre lampe  
 

Venstre blinklys
1 blink / 1 sek 
 

Varsellys
1 blink / 1 sek 
med høyre lampe

Høyre lampe  
 

Høyre blinklys 
1 blink / 1 sek 

 

Varsellys 
1 blink / 1 sek med 

venstre lampe

Venstre + senter + høyre lamper 

Tåkelys 
1 blink / 5 sek

Midtlampe

Posisjonslys 
1 blink / 5 sek 

Lavt batteri 
2 blink / 1 sek

Trykk i 1 sek
Venstresignal på/av 
 

Trykk i 3 sek
Posisjonslys på 
 

Trykk igjen i 3 sek 
Tåkelys på
 

Trykk igjen i 3 sek  
Tåkelys av

Trykk i 1 sek
Høyresignal på/av 

Trykk i 3 sek
 

Trykk på venstre eller høyre igjen i 1 sek  
Varsellys av 
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Den grønne lampen i midten indikerer 
signalenhetens status:

1 blink hvert tredje sekund - aktivert

2 blink per sekund – lavt batteri

1 blink per sekund – lader

Kontinuerlig på – oppladet batteri

Av – standby eller uten batteri

Signalenhet 
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Moduser
Automatisk standby:
Når signalenheten forblir stasjonær og ingen funksjon er aktivert, går den automatisk i standbymodus etter 5 
minutter.  For å gå ut av automatisk standbymodus er det bare å riste på signalenheten. Den grønne lampen 
begynner å blinke hvert tredje sekund, for å indikere at signalenheten er aktivert. 

Gå til demomodus:
Sørg for at signalenheten er koblet til det elektriske nettverket via USB type C-kabelen og laderen.
Trykk på multifunksjonsknappen i fire sekunder. Stopplys og blinklys tennes og slukker i en forhåndsdefinert 
syklus. Trykk på multifunksjonsknappen i mindre enn ett sekund for å deaktivere.
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Tilleggsinformasjon
Support: 
info@clic-light.com
Road-Light SAS, 46 Route de Narbonne, 31320 Auzeville Tolosane, Frankrike

Følg disse lenkene for å laste ned brukerveiledningen på ditt språk:

www.clic-light.com/UserGuide/French
www.clic-light.com/UserGuide/German
www.clic-light.com/UserGuide/Spanish
www.clic-light.com/UserGuide/Italian
www.clic-light.com/UserGuide/Portuguese
 
For å validere garantien din ber vi deg registrere enhetens serienummer på nettstedet vårt.

FORENKLET EUROPEISK SAMSVARSERKLÆRING
ROAD LIGHT SAS erklærer herved at enheten

Clic-Light er i samsvar med de vesentlige 
kravene i direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen kan leses på:
http://www.clic-light.com/fr/conformite 

Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz
Makseffekt: 10 mW (EIRP)

"


