
GEBRUIKSAANWIJZING 

1 – maak de stuurbevestiging vast met behulp van de rubberband en zorg ervoor dat 

deze stevig vastzit 

2 – bevestig de afstandsbediening zodanig op het stuur dat deze kan worden ingedrukt 

terwijl u de rem bedient (zie schema’s hierboven voor mogelijke positionering) 

3 – draai overtollige verbindingskabel om het stuur. Bij racefietsen kunt u de 

verbindingskabel het beste onder de stuurtape plaatsen 

4 – bevestig de Hornit LITE door deze in de bevestiging te schuiven. Druk het 

ontgrendelknopje in en schuif de Hornit LITE naar buiten om deze te verwijderen 

5 – druk in om de verlichting in te schakelen, de verlichtingsmodus te wijzigen of uit te 

schakelen 

6 – druk in om de bel te bedienen. Druk in en HOUD 4 seconden vast om een ander 

geluid te kiezen 

7 – til het klepje op en bevestig de USB-stekker om de batterij op te laden 

 

OPLADEN & ONDERHOUD BATTERIJ 

De Hornit LITE heeft een ingebouwde, oplaadbare LiPo-batterij van 1.200mAh. De 

batterij dient volledig te worden opgeladen voor het eerste gebruik en telkens wanneer 

deze opgeborgen is geweest. U kunt de Hornit LITE opladen via de USB-poort aan de 

achterkant van het apparaat (zie 7 hierboven). Om de batterij op te laden schakelt u de 

verlichting uit, verwijdert u het USB-klepje (zie 7 hierboven) en koppelt u de Hornit LITE 

met behulp van de meegeleverde USB-kabel aan uw pc of aan een commerciële 

USB-oplader. Tijdens het opladen hoort er aan de achterkant van de unit een rood 

lampje te branden. Na 2,5 uur is de batterij opgeladen. De batterij-indicator kleurt groen 

zodra de batterij volledig is opgeladen. Laad de batterij niet op bij een 

omgevingstemperatuur boven 39°C en bewaar deze liefst op een koele en droge plek. 

Verwijder de gebruikte batterij-unit op correcte wijze volgens de plaatselijke 

voorschriften. 
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GEBRUIK VAN DE HORNIT LITE 

Lees de instructies voor gebruik VOLLEDIG door. De Hornit LITE heeft een IP (Ingress 

Protection) beschermingsgraad van IP44. Dit betekent dat deze gewoon blijft werken 

onder extreem natte weersomstandigheden. Niet onderdompelen. Het geluid van de 

Hornit LITE is bedoeld voor noodgevallen, om ongelukken te voorkomen en hoorbaar te 

zijn voor bestuurders van andere voertuigen. Ga er dus verantwoordelijk mee om. 

 

WAARSCHUWINGEN 

Let op! Dit product is geen speelgoed en is niet geschikt voor kinderen. Let op! Buiten 

bereik van kinderen houden en niet gebruiken in de buurt van kinderen of dieren. Let op! 

Langdurige blootstelling of onjuist gebruik kan permanente gehoorschade veroorzaken. 

Gebruik de bel niet in afgesloten ruimtes of vlakbij iemands oor. Let op! Zorg ervoor dat 

de Hornit LITE correct en stevig is bevestigd en van de bestuurder is afgekeerd. Let op! 

Kijk niet direct in de lichtbundel en schijn er niet mee in iemands ogen. Let op! Probeer 

de elektronica niet te verwijderen. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

De producent en zijn agenten aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid 

voor dood of lichamelijk letsel, behalve als deze het gevolg blijkt te zijn van nalatigheid 

van de producent of zijn agenten. De producent en zijn agenten aanvaarden geen 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of enig ander 

verlies geleden als gevolg van het bezit of het gebruik van het product, ongeacht de 

reden of oorzaak ervan, voor zover de wet dit toelaat. 

 

GARANTIE 

Alle producten van Hornit zijn gedurende 12 maanden vanaf de aankoopdatum 

gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend als het 

product op de voorgeschreven wijze en onder normale omstandigheden wordt gebruikt, 



en geldt niet voor schade veroorzaakt door slijtage, ongevallen, bijtende stoffen, water, 

onjuist gebruik of nalatigheid. In alle gevallen blijft de garantie beperkt tot de waarde 

van het product. De garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. 
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