
Návod na použití osvětlení CatEye 
 
HL-350 – přední světlo 
- umístěte gumovou podložku na řidítka a připevněte držák 
- zatlačením horního krytu světla směrem dozadu ho otevřete a můžete vložit dvě baterie LR-14 (C) 
- světlo zasuňte do držáku tak, aby došlo k “zacvaknutí“ pojistky 
- při sejmutí světlometu z držáku je nutné stlačit pojistku 
- žárovka 2,5V-0,3A  (0,75W) 
- téměř 17 hodin nepřetržitého svícení 
 
HL-MC200 – přední halogenové světlo 
- k upevnění držáku a výměně baterií není potřeba žádné nářadí 
- umístěte gumovou podložku na řidítka a připevněte držák 
- zatlačením horního krytu světla směrem dozadu ho otevřete a můžete vložit čtyři baterie LR-06 (AA) 
- světlo zasuňte do držáku tak, aby došlo k “zacvaknutí“ pojistky 
- při sejmutí světlometu z držáku je nutné stlačit pojistku 
- žárovka MICRO HALOGEN 4,8V-0,5A (2,4W) 
- 3 hodiny nepřetržitého svícení  
 
HL-550 – přední halogenové světlo 
- k upevnění držáku a výměně baterií není potřeba žádné nářadí 
- umístěte gumovou podložku na řidítka a připevněte držák 
- zatlačením horního krytu světla směrem dopředu ho otevřete a můžete vložit dvě baterie LR-14 (C) 
- světlo zasuňte do držáku tak, aby došlo k “zacvaknutí“ pojistky 
- při sejmutí světlometu z držáku je nutné stlačit pojistku 
- žárovka HALOGEN 2,5V-0,4A (1W) 
- 10 hodiny nepřetržitého svícení  
 
Návod k použití zadního/předního doplňkového LED osvětlení  TL-LD120 
Přední nebo zadní (dle barvy) doplňkové světlo LED (se svítícími diodami) s 4 režimy svícení - 3 přerušované  
a konstantní s omezenou dobou svícení. Jako zdroj energie použijte dvě baterie LR-03 (AAA). Součástí je držák 
světla na jízdní kolo s gumovými distančními proužky pro různé průměry řídítek/sedlové trubky.  Světlo je 
držáku zajištěno pojistkou, kterou je potřeba před jeho vyjmutím stlačit. 
 
Návod k použití zadního doplňkového LED osvětlení  TL-LD170 
Zadní doplňkové světlo LED (se svítícími diodami) s 2 režimy svícení – přerušovaný  
a konstantní s omezenou dobou svícení. Jako zdroj energie použijte dvě baterie LR-03 (AAA). Součástí je držák 
světla na jízdní kolo s gumovými distančními proužky pro různé průměry sedlové trubky.  Světlo je držáku 
zajištěno pojistkou, kterou je potřeba před jeho vyjmutím stlačit. 
 
 
 
Mezinárodní záruční certifikát 
Výrobky firmy CatEye jsou proti vadám materiálu a výroby v záruce po dobu dvou let 
od data zakoupení. Výrobky CatEye, u kterých se během 2 let od zakoupení objeví vada materiálu 
nebo výroby budou opraveny nebo nahrazeny. Tato záruka se nevztahuje na baterie nebo žárovky nebo  
na škody vzniklé nesprávným používáním a zacházením nebo nesprávnou opravou či servisem. 
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