Verbindingssnoer
snoerrol

Verbind de plug van de afstandsschakelaar met de plug van
de accu. Sluit vervolgens de plug van de afstandsbediening
op de koplamp aan. Wind het snoer rond het frame zodat u
er tijdens het rijden geen hinder van ondervindt.
Let op: Bij de Twin zijn er twee soorten koplampen –
breedstraler en spot .
Let op: Verbind de plug stevig met de andere plug.
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LEES ALLE INSTRUCTIES NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U DE LAMP GEBRUIKT
Bedankt dat u de CAT EYE Daylites II oplaadbare koplamp hebt gekozen.
Neem dit handboek nauwkeurig door voor eerste gebruik zodat u begrijpt hoe u de lamp veilig en correct kunt
gebruiken. Hou dit handboek bij de hand als referentiemateriaal.
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NAMEN
Verzeker u ervan dat de volgende onderdelen zich in het pakket bevinden.
* Het Solo pakket bevat 1 set met lamp (spotlamp), bevestigingsklem, een blokje rubber en het snoer van de
afstandsschakelaar is enkelvoudig (niet gesplitst).
Koplamp

Bevestigingsklem
(H-30)

(spotlamp)

afstands schakelaar
van accu

Stel de hoek van de lichtbundel naar beneden (zoals in illustratie √). Het licht kan ook 10° horizontaal worden afgesteld.
(Om de hoek aan te passen, trek u de hendel omlaag)

HOE U OPLAADT
het stopcontact
binnenshuis

acculader
(AD-1250)

Accuriem (2 setjes)

accu

Rubber blok

stekker

Accu (BA-220)
NL

INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

plug

Batterij niet
weggooien, maar
inleveren als KCA.

• Veroorzaak nooit kortsluiting aan de accu terminal en de plug van de acculader. Dit kan tot gevolg
hebben dat de accu oververhit raakt waardoor brand of schade aan de onderdelen kan ontstaan.
• Zorg dat de plug stevig vast zit zodat de lamp niet uit kan gaan en dat het snoer niet hindert
tijdens het rijden.
• Als het snoer van de acculader, het accusnoer of de accu beschadigd is, mag dit uitsluitend worden vervangen door de winkel waar deze aangeschaft is, aangezien daarvoor specifieke gereedschappen vereist zijn.
• De lamp wordt heet tijdens het gebruik. Raak de lamp of lens nooit aan voordat deze volledig is afgekoeld. U kunt zich anders verwonden.
• Gebruik voor het laden uitsluitend de bijgeleverde acculader.
• Ruim lege accu's op een veilige en juiste wijze op, afhankelijk van de lokale wetgeving als
de levensduur van de accu verstreken is.
• Deze lamp is ongeschikt voor gebruik door jonge kinderen of gehandicapten zonder toezicht; hou altijd een oog op jonge kinderen zodat deze niet met het apparaat spelen.
• Wees voorbereid op het feit dat de accu op kan gaan. Draag een extra lampje en reserveaccu bij u.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Laad voor eerste gebruik de accu volledig op volgens de instructies in [HOE U OPLAADT].
Als de accu lange tijd niet wordt gebruikt, loopt de gebruikstijd van de koplamp terug vanwege het spanningsverlies in de gegoten loodzuur accu.

Standaard oplaadtijd
8-10 uur

BELANGRIJK:

Afstandsschakelaar

LET OP!!
Belangrijk Opmerking

De afstandsschakelaar controleert de werking van de koplamp.
• Twin (HL-RC230) -- Knop 1 : aan/uitzetten van Koplamp 1
Knop 2 : aan/uitzetten van Koplamp 2
• Solo (HL-RC220) -- Knop 1 : 10W (Hoog) / 5W (Laag)
Knop 2 : aan/uit
Let op: de 5-watt lichtbundel wordt geproduceerd door
het voltage aan te passen van de 10 watt uitvoer.

Hoe u de hoek van de lichtbundel aanpast

hoek van de lichtbundel

Acculader
(AD-1250)

(breedstraler)

bevestigingsklem (H-30)

aandraaien
afstandsschakelaar
schroef

[Gebruik twee bevestigingsklemmen voor de Twin.]
1. Maak de bevestigingsklem (H-30) aan het stuur vast
met behulp van de bijbehorende rubberblokjes
2. Draai aan de snelhendel (hou deze rechtop). Zet de
bevestigingsklem stevig vast door de hendel omhoog
te trekken. Om de bevestigingsklem los te maken, trekt
u de snelhendel omlaag. Voor gebruik, past u de hoek
van de lichtstraal en de positie van de lamp aan volgens de instructie "Hoe u de hoek van de lichtstraal
aanpast" in "HOE U DE LAMP GEBRUIKT".

HOE U DE AFSTANDSSCHAKELAAR AANBRENGT

schroef van snelhendel

hendel

accu
bevestigen

Maak de afstandsschakelaar zodanig aan het stuur
vast dat deze u niet hindert tijdens remmen en schakelen. Bevestig de afstandsschakelaar met behulp van
de bijgeleverde rubberblokjes.
Let op: Om de afstandsschakelaar te verwijderen, schuift
u deze naar links terwijl u de hendel indrukt.

HOE U BEVESTIGT
Voordat u de snoeren aansluit, bevestigt u de accu en
koplamp op de juiste plekken.

Gebruik uitsluitend de bijbehorende acculader. De lader
mag alleen binnenshuis worden gebruikt
1. Maak de plug van de accu los.
2. Verbindt de plug van de accu met de acculader (AD1250). Steek de stekker van de acculader in het stopcontact (binnenshuis).
* De standaard oplaadtijd is 8 tot 10 uur. (Afhankelijk van
de capaciteit van de accu, zal de oplaadtijd variëren.)
Zorg ervoor dat u de accu niet meer dan 10 uur oplaadt.
Overladen beschadigt de accu.
Let op: De oplaadtijd en de gebruikstijd kunnen vari'ren afhankelijk van omgeving en weersomstandigheden.

Voorzorgen m.b.t. de verzegelde loodzuur accu.
• Als u de lamp aan laat totdat er helemaal
geen spanning meer is, vermindert u het vermogen van de accu vanwege het overladen
van de verzegelde loodzout accu. Als het licht
doffer wordt, schakelt u de koplamp direct uit
en laadt u de accu opnieuw op.
• Als de accu lange tijd niet wordt gebruikt,
neemt het voltage van de accu af dankzij natuurlijke zelfontlading. Als het licht aan blijft
koplamp
lampje

waterproof
verpakking
borgring
Uittrekken

HOE U DE BEVESTIGINGSKLEM AANBRENGT

rubber blok

HOE U DE KOPLAMP (GEBRUIKT)
AAN/UIT

Ronddraaien

totdat de spanning volledig verdwenen is (wat
"overontlading" genoemd wordt), kan dit de levensduur van de accu nadelig beïnvloeden. Zelfs
als u geen gebruik maakt van de koplamp, dient u
de accu om de paar maanden op te laden.
• Laadt de accu niet langer op dan tien uur.
• Als de koplamp niet de juiste gebruikstijd blijft werken hoewel de accu volledig opgeladen is kan de
levensduur van de accu afgelopen zijn. Vervang
deze in dit geval door een nieuwe accu (BA-220).

HOE U DE LAMP VERVANGT
Als u het lampje vervangt, zorg er dan voor dat lampje en
koplamp volledig afgekoeld zijn.
Gebruik uitsluitend de CAT EYE 6V-10W Halogeenlamp
(product code #534-0580/534-0581).
1. Verwijder de borgring door deze tegen de klok in te draaien.
2. Verwijder het lampje en vervang dit door een nieuwe.
Let op: Draai het lampje niet rond maar trek het er rechtstreeks uit!
3. Maak de borgring stevig vast en behandel de waterproof verpakking
voorzichtig.

HOE U DE ZEKERING VERVANGT
8A zekering
zekeringsvak

De zekering zal het stroomcircuit onderbreken als er een storing optreedt.
Verhelp de storing.
Let op: Als de zekering blijft branden, dient u het service center te
bellen voor assistentie.
1. Maak de schroeven van de accu los en open het accudeksel voorzichtig.
2. Open het zekeringsvak binnenin. Vervang de zekering (8A) door een
nieuwe.
Let op: Trek niet te hard aan het snoer in de accu.
Let op: Veroorzaak geen kortsluiting in de accuterminal.

RESERVEONDERDELEN

LAMP BODY
#534-0560N
Koplamp

H-30
#533-8780
Bevestigingsklem (H-30)

REMOTE SWITCH-T
#534-0571N
Afstandsschakelaar (Twin)

REMOTE SWITCH-S
#534-0570N
Afstandsschakelaar (Solo)
AD-1250
#534-0593
#534-0591
#534-0590
#534-0592

De accu installeren
bidonhouder

accuriem

ALTERNATIEVE
BEVESTIGING VAN DE ACCU
accuriem

accuriem
koplamp

schuiven
hendel
bevestigingsklem

Plaats de accu in uw bidonhouder. Bevestig deze stevig met de accuriemen.
Let op: De accu kan wellicht uit de bidonhouder
springen tijdens het rijden. Verzeker u ervan dat deze stevig en veilig vast zit.
Let op: De accu past wellicht niet in alle typen
bidon-houders.
De accu kan ook worden bevestigd onder de bovenste stang of langs de zadelpen met behulp van de accuriem. (Zie “ALTERNATIEVE BEVESTIGING VAN DE
ACCU”)

De koplamp bevestigen
Pas op!: Raak de lamp of lens nooit aan voordat
deze volledig is afgekoeld. Anders kunt
u zich verbranden.
• Om de koplamp te bevestigen, schuift u deze achterwaarts op de klem tot deze op z'n plaats klikt.
• Om de koplamp te verwijderen, schuift u deze
voorwaarts terwijl u de hendel indrukt.

6v-10W/WIDE
#534-0580
6V-10W Breedstraler

6v-10W/SPOT
8A FUSE
#534-0581
#0534-0573
6V-10W Spotlamp 8A Zekering

BA-220
#534-0574N
Accu

BATTERY BELT
#534-0572
Accuriem

voor de Verenigde Staten en Canada
voor Europa
voor het Verenigd Koninkrijk
voor Australië
Acculader

SPECIFICATIES

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Lamp:
Accu:

2 jaar garantie:

Lader:
Gebruikstijd:
Solo

6V-10W Halogeen
BA-220
Verzegelde loodzuur accu 6V 4.2AH
CAT EYE Acculader AD-1250

10 W (Hoog): ongeveer 2 uur
5 W (Laag):
ongeveer 3 uur
Twin 10 W + 10 W: ongeveer 1 uur
10 W:
ongeveer 2 uur
Oplaadtijd:
8 tot 10 uur
Temperatuurbereik:
Laden:
0°C - 30°C
Tijdens gebruik: –15°C - 45°C
Herladen/Ontladen aantal malen:
tenminste 150 maal
(totdat de geschatte capaciteit
terugvalt naar 50%)
* De specificaties en het ontwerp kunnen worden
gewijzigd zonder voorafgaande notificatie.

Uitsluitend op koplamp/Afstandsschakelaar
en acculader. (Exclusief lamp en accu)

Als tijdens normaal gebruik problemen optreden of schade ontstaat, zal het
product worden gerepareerd of kosteloos worden vervangen. Typ uw naam,
adres, datum van aankoop en de aard van het probleem duidelijk en stuur dit
naar het desbetreffende service center met het product. Verzekering, behandelen vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Nadat het gerepareerd of
vervangen is, wordt het product naar de klant teruggestuurd.

Adres voor service:
2-8-25 Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku Osaka 546-0041 JAPAN
Attention: CAT EYE CO., LTD. Customer Service Section
Telefoon: 81-6-6719-7781 Fax: 81-6-6719-2362
Service & onderzoeksadres voor klanten in de Verenigde Staten:
CAT EYE Service & Research Center
1705 14th St. #115 Boulder, CO 80302
Telefoon: 303-443-4595 Gratis nummer: 800-5CATEYE(800-522-8393)
Fax: 303-473-0006
e-mail: service@cateye.com
web site: http://www.cateye.com

