Metaalhalide verlichtingssysteem

STADIUM LIGHT 3
HL-MH310

Gebruikershandleiding

Accu:

Ni-MH 12V

Voorbeeld bevestiging

Inleiding
Lees alle aanwijzingen voor het eerste gebruik
Bedankt voor het aankopen van het CAT EYE STADIUM LIGHT, model HL-MH310. Dit oplaadbare verlichtingssysteem is ontworpen voor topprestaties tijdens nachtelijke fietstochten. Daarvoor wordt gebruik gemaakt
van de krachtige metaalhalide-technologie, hetzelfde verlichtingssysteem dat ook in sportstadions wordt gebruikt. Dit is een uniek zeer krachtig 12-voltsysteem. Neem voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door,
zodat u weet hoe u de lamp veilig en correct kunt gebruiken.

Onderdelen
Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking aanwezig zijn.

Beugel(H-27)
AC adapter
Snoer

Behuizing
lamp

Bevestigingsband

Stopper

Rubber blokje

Gewicht

Accu-riemen
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Fles-accu
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Voor veilig gebruik (belangrijk)

Pas op!!!

• Gebruik dit apparaat niet als u een pacemaker heeft.
• Wanneer de lamp aanstaat wordt de behuizing bijzonder heet. Raak de behuizing of
de kap van de lamp pas aan nadat deze goed zijn afgekoeld. Dit om verwondingen te
voorkomen.
• Kijk nooit in de lamp als hij aanstaat. Dit kan het gezichtsvermogen aantasten.
• Gebruik deze lamp niet op de openbare weg. De lichtbron is gelijk aan de halogeenlampen van een personenauto. Stel de lamp zodanig af dat tegemoetkomend verkeer niet kan worden verblind.
• Gebruik de lamp niet meer zodra u beschadigingen ontdekt aan de behuizing van de
lamp, bedrading of fles-accu. Het hoogvoltagesysteem kan ongelukken veroorzaken.
• Maak nooit kortsluiting bij de aansluiting van de fles-accu en de stekker van de ACadapter. Dit kan resulteren in oververhitting van de accu, waardoor de onderdelen
vlam kunnen vatten of beschadigen.
• Ontdoe u op veilige en correcte wijze van oude Ni-MH accu’s, daarbij de plaatselijke
regelingen in acht nemend. Om de accu te verwijderen moet u het onderste deel van
Batterij niet
de fles-accu tegen de richting van de klok indraaien.
NL
weggooien, maar
inleveren als KCA.
• Buiten het bereik van kinderen houden.

Belangrijk

• De lamp en de accu zijn waterafstotend (bestemd voor regenachtige omstandigheden). Dompel
de lamp en accu echter nooit opzettelijk onder water.
• Er wordt een 12-volts accu bij de Stadium Light gebruikt. Probeer dit verlichtingssysteem niet te
veranderen, en gebruik de accu niet voor andere verlichtingssystemen.
• Demonteer het lamphuis nooit en ook de ballast en batterij n iet
• De accu heeft unieke eigenschappen. De lichtafgifte blijft hoog tot hij helemaal leeg is, en gaat
dan plotseling uit. Let er daarom altijd op hoe vol de accu is, en zorg tijdig voor vervanging.
• Demonteer ook het lampje nooit. Als het lampje gedemonteerd is zal het nooit meer zijn beste
stralingskracht terug krijgen
• De reflecterende binnenkant nooit aanraken of afvegen, omdat de lichtafgifte erdoor kan worden
aangetast.
• In het gewicht zitten gevoelige elektronische onderdelen. Zware schokken kunnen leiden tot defecten.
• De AC-adapter is voor gebruik binnenshuis. Vergeet na het opladen van de accu niet de stekker
uit het stopcontact te halen.
• Gebruik de fles-accu nooit voor andere apparatuur.
• Na lange tijd niet gebruikt te zijn zal de spanning in de accu teruglopen. Laad de accu altijd op
voor gebruik.
• Vergaande ontlading (de lamp aan laten staan nadat de spanning al helemaal weg is) zal de
levensduur van de accu verkorten.
• Verwijder modder en ander vuil door met een vochtige doek en milde zeep de lamp en andere
onderdelen af te vegen. Het gebruik van verfverdunner, benzine of alcohol leidt tot beschadigingen.

Het afstellen van de hoek van de lichtstraal
Schakel de lamp aan in het donker, op een vlak oppervlak. Stel de verticale hoek in. De horizontale
hoek kan ook met 10% worden bijgesteld. Daarvoor moet u de schroef van de beugel een beetje
losdraaien.
Pas op!!! Behalve bijzonder fel, is de lichtstraat ook
zeer breed. In geval u deze lamp op de
openbare weg gebruikt, dient u de lamp
zodanig omlaag te richten dat u geen tegemoetkomend verkeer kunt verblinden.
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Bevestigen

Beugel (H-27)

Bevestig het lampgedeelte op de beugel, het gewicht aan uw frame en
de fles-accu in uw bidonhouder. Verbind vervolgens de stekkerhouder
van de fles-accu met de stekker van het gewicht.

De beugel installeren
Rubber blokje
Bout
Behuizing lamp

1. Bevestig de beugel aan het stuur met de bijgevoegde rubber blokjes.
Draai de bout handvast.
2. Stel de hoek van de lichtbundel en de plaats van de lamp zorgvuldig in
alvorens de bout stevig vast te draaien (zie onder “Belangrijk” “Het
afstellen van de hoek van de lichtstraal”).
3. Draai de bout stevig aan (gebruik daarbij een schroevendraaier).

Het lampgedeelte bevestigen
Waarschuwing!! Laat het lampgedeelte goed afkoelen alvorens het
aan te raken, om brandwonden te voorkomen.
• Schuif de koplamp om hem te bevestigen voorwaarts in de beugel totdat hij op zijn plaats klikt.
• Druk de hendel in en schuif tegelijkertijd de koplamp achterwaarts
uit de beugel om hem te verwijderen.

Schuiven
Beugel

Hendel

Het gewicht bevestigen
Bidonhouder

Gewicht

Plaats het gewicht onder de bovenstang en sla de riem eromheen. Als
het gewicht niet stevig vast zit, kunt u de bevestigingsband en de stopper
gebruiken zoals weergegeven in de afbeelding. Indien u een damesframe
hebt kunt u het gewicht aan de zijkant van het frame bevestigen.
Let op!: Controleer of het gewicht stevig vastzit aan het frame.

Fles-accu installeren
Stopper
Fles-accu

Plaats de fles-accu in uw bidonhouder. Zet hem vast met de accu-riemen.
Let op!: De fles-accu kan uit de bidonhouder springen tijdens het
rijden. Zorg dat hij stevig vastzit.

Verbindingssnoer
Bevestigingsband

Verbind de stekkerbus van het snoer van de fles-accu met de stekker
van het snoer van het gewicht. Wikkel het snoer rond het frame zodat u
er tijdens het fietsen geen hinder van ondervindt.
Let op!: Steek de stekker stevig in de stekkerbus.

Gebruik

Accu-riem

Brandtijd
is

Schakelaar

acculampje

D

3

uur

Ononderbroken brandtijd is 3 uur bij een volledig opgeladen accu.
Let op!: Wanneer de temperatuur zeer hoog of zeer laag is (ook binnen de
toegestane grenzen) kan, in verband met de eigenschappen van de
accu, de brandtijd korter uitvallen dan de standaard aangegeven tijd.
• Druk op de gele knop op het gewicht om de lamp aan en uit te zetten. Als
de verlichting brandt, gaat het GROENE accu indicator lampje branden.
• De lamp zal ongeveer 30 seconde na aanzetten zijn volle lichtsterkte
hebben bereikt.
• De eigenschappen van de lamp kunnen flikkeringen en kleurveranderingen
tot gevolg hebben door temperatuurs- of spanningsschommelingen.
Let op!: Schakel de lamp, als hij niet gaat branden, weer uit, wacht ten
minste 15 seconde, en schakel de lamp vervolgens weer aan.
Wacht altijd ten minste 15 seconde na het uitschakelen alvorens de lamp weer aan te zetten.
Let op!: Indien de lamp na herhaalde pogingen nog niet gaat branden,
dient u de accu op te laden.
Let op!: Indien er regelmatig problemen optreden bij het aanzetten, moet
het lampje worden vervangen.
Acculampje
Ongeveer 10 minuten nadat het acculampje gaat branden zal het licht
uitgaan. Schakel het licht uit en laad de accu op of plaats een reserve-accu.
Let op!: Het acculampje geeft slechts een globale indicatie van de accuspanning.
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OPLADEN
Accu-deksel

1

2

Stekkerbusuitgang

Stekker

Gebruik altijd de bijgevoegde AC-adapter met een AC-stopcontact.
1. Draai de accu-deksel tegen de klok in en verwijder hem.
2. Verbind de stekker van de AC-adapter met de stekkerbus voor het opladen, binnenin de fles-accu.
ATTENTION!!! Ne jamais connecter la fiche de l’adaptateur à la prise
de sortie. Cela peut occasionner le feu ou abimer les
composants.
3. Steek de stekker van de AC-adapter in een AC-stopcontact. Tijdens het
opladen zal het oplaadlampje in de batterij accu gaan branden. Als het
opladen is voltooid zal dit lampje uitgaan. Haal vervolgens de stekker van
de AC-adapter uit het stopcontact.
Let op!: De standaard oplaadtijd is 3 uur bij een geheel lege accu. (de
oplaadtijd is afhankelijk van de gesteldheid van de accu). Vermijd
dat de accu te lang wordt opgeladen.
Let op!: Sluit na het opladen de accu-deksel weer Zorg dat de O-ring schoon
en onbeschadigd is.
Let op!: Haal de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact na het opladen.
Let op!: Indien een volledig opgeladen accu minder lang meegaat dan de voorgeschreven tijd, kan hij toe zijn aan vervanging. Koppel de stekkerbusuitgang los en sluit deze aan op een nieuwe accu.

VEILIGHEIDSSYSTEEM
(AUTO-RESET ZEKERING)
Wanneer er een elektrische stroomstoot of defect optreedt binnen het circuit,
of wanneer de temperatuur van de accu te hoog wordt, zal ter beveiliging de
auto-reset zekering doorslaan en het circuit gesloten worden. Het circuit wordt
afgesloten. Schakel in dit geval de lamp uit, achterhaal de oorzaak van het
defect en herstel dit. De zekering zal zich na enige tijd vanzelf herstellen.
Let op!: Indien de zekering blijft doorslaan, of zich niet hersteld zelfs na het
verwijderen van de oorzaak van het defect, dient u contact op te
nemen met het onderhoudsadres.

Stekkerbus opladen

O-ring

Oplaadtijd
time is

3

uur

Over het lampje zelf
Het lampje is niet vervangbaar door de gebruiker zelf! Als het opgebrand is
of aan het eind van de levensduur gekomen is, stuur hem dan svp aan ons
terug inclusief de ballast . Wij zullen het tegen betaling vervangen

SPECIFICATIONS

Garantie

Lamp:
Accu:

2 jaar garantie: Op de behuizing van de lamp, het gewicht en de ACadapter (lamp en accu niet inbegrepen)
Indien er zich problemen of beschadiging voordoen bij normaal gebruik, zal het
product kosteloos worden gerepareerd of vervangen. Vul uw naam, adres,
aankoopdatum en het probleem duidelijk in, en stuur dit samen met het product
terug naar het juiste onderhoudsadres. Kosten voor verzekering, verwerking en
vervoer komen voor rekening van de klant. Na reparatie of vervanging zal het
product worden teruggestuurd naar de klant.

21W Metaalhalide
Fles-accu /12V-4500mAH
Ni-MH
Oplader:
CAT EYE AC-adapter
(12V AD1622)
Brandtijd: ong.. 3 uur continu
Oplaadtijd: ong.. 3 uur
Omgevingstemperatuur bij gebruik:
Opladen
0 °C - 40°C
Branden
–15°C - 45°C
Aantal keren opladen/ontladen:
ten minste 500 (voordat de
capaciteit daalt tot 50%)
* Specificaties en ontwerp kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.
Voor productinformatie kunt u ook kijken op de website van CAT EYE.

Adressen voor onderhoud:
Japan: CAT EYE CO., LTD.
2-8-25 Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku Osaka 546-0041 JAPAN
t.a.v.: CAT EYE Customer Service Section
Telefoon: 81-6-6719-7781
Fax: 81-6-6719-2362
Verenigde Staten: CAT EYE Service & Research Center
1705 14th St. #115 Boulder, CO 80302
Telefoon: 303-443-4595
Gratis: 800-5CATEYE
Fax: 303-473-0006 e-mail: CatEyeUSA@aol.com
URL: http://www.cateye.com

Registratie
Laat Uw HL-MH 310 na aankoop registreren om uw garantie zeker te
stellen. Registratie van de lamp geeft u recht op gratis technische klanten service ondersteuning en ook krijgt u dan informatie over nieuwe
produkten.
Laat u vandaag nog registreren (online op onze web site) of door de
registratie kaart die bij de verpakking is ingesloten in te vullen.
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