
INSTRUCTIES

1 – Bevestig de steun met behulp van het rubber aan het stuur. Zorg ervoor 
dat alles goed vast zit.
2 – Plaats het schakelaartje op het stuur. Kies hiervoor een plaats waarbij 
de (hand) remmen tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. (zie het schema 
hierboven)
3 – Draai het snoertje om het stuur. Op een racefiets kan het snoer het 
mooiste worden weggewerkt onder het stuurlint.
4 – Schuif de Hornit db140 in de steun. Druk de palletjes 
in om de Hornit dB140 weer los te schuiven.
5 – Plaats het stekkertje stevig in het contact onderaan 
de Hornit dB140.
6 – Bedien de Hornit dB140 met het schakelaartje.
7 – Druk op het knopje aan de achterzijde van de 
Hornit dB140 om van geluid te veranderen.

BATTERIJEN PLAATSEN EN VERWISSELEN

De Hornit dB140 werkt op 2 AAA 1.5 volt 
batterijen. Schroef het klepje open om de 
batterijen te plaatsen. Vervang of plaats de AAA 
batterijen met de plus- en minpolen aan de 
juiste kant.  Plaats het klepje terug en schroef 
dit weer vast.

BELANGRIJK

•	 Plaats alleen oplaadbare batterijen in een oplader.
•	 Haal oplaadbare batterijen altijd uit de Mini Hornit alvorens ze op te 

laden.
•	 Gebruik nooit verschillende types en merken of oude en nieuwe batterijen 

door elkaar.
•	 Gebruik altijd batterijen van hetzelfde type.
•	 Plaats de plus- en minpolen van batterijen altijd aan de juiste kant.
•	 Verwijder lege batterijen altijd uit het product.
•	 Batterijen nooit kortsluiten door de plus- en de minpolen direct op elkaar 

aan te sluiten.
•	 Verwijder de batterijen als het product een lange tijd niet gebruikt wordt.
•	 Gooi nooit batterijen en/of elektrische apparaten bij het huisvuil. Breng 

deze altijd naar de  dichtstbijzijnde inzamelpunten voor batterijen en 
elektronisch afval.
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GEBRUIK VAN DE MINI HORNIT

Lees voor gebruik de volledige instructies.

Water kan doordrinken via het afdekplaatje van de batterijen en het 
contact  waar het stekkertje wordt ingestoken. De Hornit dB140 heeft 
een IP-codering (Ingress Protection) van 44. Dit betekent dat het product 
gewoon werkt onder extreme weersomstandigheden. Dompel het 
apparaat niet onder water. De Hornit dB140 is niet geschikt om onder 
water te gebruiken. De Hornit dB140 is ontworpen voor gebruik in 
noodgevallen om ongelukken te voorkomen en om medeweggebruikers 
te waarschuwen. 
Gebruik het apparaat verstandig.

WAARSCHUWINGEN

Waarschuwing! Dit product is geen speelgoed en niet geschikt voor 
kinderen. Waarschuwing! Houd- en gebruik dit product buiten bereik van 
kinderen en dieren. Waarschuwing! Langdurig- en onjuist gebruik kan 
leiden tot gehoorschade. Waarschuwing! Gebruik dit product niet in kleine 
ruimtes en/of dichtbij de oren. Waarschuwing! Zorg ervoor dat de Hornit 
dB140 goed is gemonteerd, van de gebruiker af.

AANSPRAKELIJKHEID

DE PRODUCENT EN  BETROKKEN AGENTSCHAPPEN ACCEPTEREN 
GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
OVERLIJDEN OF PERSOONLIJKE LETSEL BEHALVE BIJ BEWEZEN 
NALATIGHEID VAN DE PRODUCENT OF HAAR AGENTSCHAPPEN. DE 
PRODUCENT OF  BETROKKEN AGENTSCHAPPEN ACCEPTEREN GEEN 
VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE 
AAN EIGENDOM OF ANDERE SCHADE GELEDEN ALS GEVOLG VAN 
HET BEZIT OF GEBRUIK VAN HET PRODUCT ONGEACHT DE REDEN OF 
OORZAAK NAAR VOLLE OMVANG VAN DE WET.

GARANTIE

Op alle Hornit producten geldt een garantie van 12 maanden na aankoop 
voor materiaal-, productie- en constructiefouten. Deze garantie geldt 
alleen bij normaal gebruik. Schade aan het product door slijtage, verkeerd 
gebruik, verkeerde installatie, ongelukken, water, bijtende stoffen en 
onzorgvuldige opslag worden niet onder normaal gebruik gerekend. In 
alle gevallen wordt alleen de waarde van het product vergoed door de 
garantie. Bovenstaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
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