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INTRODUCTIE
 Lees voordat u de lamp gebruikt deze handleiding en de bijgevoegde 

informatie “NiMh-batterijen” grondig door en bewaar ze voor later 
gebruik.

 VOORZORGSMAATRGELEN
Bewaar de fi etslamp niet binnen het bereik van kinderen.• 
Om voorbereid te zijn op onverwacht uitvallen van de batterij raden wij u aan een • 
reservebatterij mee te nemen.
Wanneer de lamp of onderdelen ervan vuil worden door modder enz., reinig dan met • 
een zachte doek bevochtigd met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik nooit verfverdun-
ner, benzine of alcohol; het gebruik ervan zal tot schade leiden.
Monteer de lamp op meer dan 10 cm van de draadloze meter. Wanneer de lamp te • 
dicht wordt gemonteerd, kan de overbrenging negatief worden beïnvloed.
Door de waterdichte kenmerken kan dit product in lichte regen worden gebruikt (ANSI/• 
NEMA FL1) Gebruik dit product niet tijdens zware regenval.
Bedien de schakelaar nadat u uw fi ets tot stilstand heeft gebracht.• 

 Voor ingebruikname
De meegeleverde oplaadbare batterij is genoeg opgeladen om de lamp te controleren. 
Monteer het op de lamp en laad, volgens de instructies “De batterij opladen”, de batterij voor 
gebruik op.

HET INSTALLEREN VAN DE BATTERIJ
In plaats van oplaadbare batterijen kun-
nen ook AA batterijen voor deze lamp 
worden gebruikt.

Schuif het deksel naar achteren 1 
terwijl u op de aanduiding boven op 
de eenheid drukt.
Vervang de batterijen volgens de 2 
markeringen op de eenheid en plaats 
het deksel terug.

VOORZICHTIG!:
Gebruik geen droge batterij (primaire batterij) in combinatie met een oplaadbare bat-• 
terij. Gebruik geen nieuwe batterij in combinatie met een oude batterij.
Plaats de batterijen in de juiste richting.• 
Verwijder en bewaar de batterijen wanneer de lamp voor een langere periode niet • 
wordt gebruikt. 
Anders kunnen de batterijen vloeistof lekken, wat een storing kan veroorzaken.

MONTAGE
Draai de houderriem rond het stuur en steek de riem door 1 
de opening.
Schroef de spanknop in de houder om deze tijdelijk vast 2 
te maken.

Plaats de lampeenheid in de houder totdat deze klikt * 
en pas de stralingshoek aan. (Raadpleeg “DE LAMP 
MONTEREN”)

Draai de spanknop goed vast en knip alle overtollige 3 
beugelband weg.

Om de lamp te verwijderen, trekt u deze voorwaarts eruit * 
terwijl u op de knop drukt.
Om de stralingshoek opnieuw in te stellen moet u de Span-* 
knop voldoende losdraaien zodat de houder kan worden 
bewogen en draai de houder na de aanpassing goed vast.

VOORZICHTIG!:
Draai de spanknop met de hand vast. Als u de spanknop • 
met behulp van gereedschap te vast aandraait, kan het 
schroefdraad beschadigen.
Controleer de spanknop en schroef (*1) en het tijdelijk op • 
de houder en gebruik ze zonder iets los te maken.
Om verwondingen te voorkomen moet u de scherpe rand • 
van de beugelband afronden.

GEBRUIK
1  Belichting (selectie belichtingspatroon)

De ON/OFF wordt met behulp van een schakelaar geselecteerd.

Schakelaar Standaard continue belichtingstijd
ON ↔ OFF : Lang induwen
Hi (Hoog) ↔ Low (Laag) : Eén keer duwen
Flits : Twee keer snel na elkaar duwen

Hi (Hoog) : Ca. 9 uren
Low (Laag) : Ca. 20 uren
Flits : Ca. 80 uren

Bij het terugkeren van Knipperen naar ON (Hoog of Laag) gaat de lamp * 
terug naar de eerder gebruikte ON modus.

Resterende batterijcapaciteit
Als de schakelaar (indicator) rood oplicht is de batterij bijna leeg. Laad of vervang de batterij 
zo snel mogelijk.
2  De batterij opladen

GEVAAR!!:
Niet opladen wanneer er droge batterijen • 
zijn geïnstalleerd.
Gebruik alleen de CatEye oplaadbare bat-• 
terij en batterijoplader. 
De batterijoplader is alleen voor gebruik 
binnenshuis.
Commercieel verkrijgbare oplaadbare bat-• 
terijen moeten met behulp van een compa-
tibele batterijlader worden opgeladen.

Open het klepje van de oplaadopening aan 1 
de achterkant van de lamp om de stekker 
van de batterijoplader aan te sluiten.
Sluit de batterijoplader aan op een stop-2 
contact met wisselstroom.
Wanneer de schakelaar (indicator) rood 
oplicht begint het opladen.

Wanneer de schakelaar rood knippert * 
duidt dit op een oplaadfout. Koppel de 
stekker los en laad opnieuw op.

Wanneer de schakelaar (indicator) niet meer rood oplicht, is het opladen voltooid. 3 
Verwijder de stekker en sluit het oplaaddeksel.

Schakelaar (indicator) stand Laadindicator
ON : Bezig met opladen
OFF : Opladen is voltooid
Flash : Oplaadfout

Ca. 9 uren

De duur van het opladen en belichten wordt bij benadering weergegeven en zal afhangen * 
van omgevings- en gebruiksfactoren. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Lichtbron ....................................Phi-5 wit LED x 1
Batterij ........................................AA Ni-MH 2,2Ah (GP220AAH) oplaadbare batterij x 2 of AA alkaline batterij x 2
Acculader ....................................CHA-2,2AH-2,4V (Alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen kunnen worden gebruikt.)
Brandduur (Alkaline batterij) .......Hoog : Ca. 9 uren (Ca. 7 uren), Laag : Ca. 20 uren (Ca. 20 uren), 

Flits : Ca. 80 uren (Ca. 100 uren)
Standaard oplaadtijd ...................Ca. 9 uren
Temperatuurbereik ......................Opladen : 5˚C – 40˚C

Bedienen :  -10˚C – 40˚C
Aantal keren opladen/ontladen ....Ongeveer 300 keer (totdat het nominale vermogen gedaald is tot 50%)
Afmetingen/gewicht ....................107 x 53.5 x 49 mm / 138 g (Inclusief meegeleverde oplaadbare batterijen)

De specifi caties en het ontwerp kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.* 
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COMPONENTEN

Lamp H-34N Houder Oplaadbare batterij x 2 Acculader (Verschillende vormen 
overeenkomstig de specifi caties)
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BEPERKTE GARANTIE
2 jaar garantie : Lamp / Batterijoplader (Slijtage van de batterij niet inbegrepen.)
CatEye garandeert dat haar producten gedurende 2 jaar na datum van de originele aankoop geen defecten vertonen die te wijten zijn aan het gebruikte 
materiaal en uitvoering. Als er bij normaal gebruik binnen de garantieperiode problemen optreden, herstelt of vervangt CatEye het defect kosteloos. 
Onderhoud of herstelling moet worden uitgevoerd door CatEye of een gemachtigde handelaar. Bij terugzenden van het product dient u dit zorgvuldig te 
verpakken en het garantiebewijs (aankoopbewijs) mee te sturen met een beschrijving van het probleem. Schrijf of type uw naam en adres duidelijk op het 
garantiebewijs. Verzekerings-, verzend-, en transportkosten zijn voor uw eigen rekening.
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