GEBRUIKERSHANDLEIDING EN GARANTIE

DE INTELLIGENTE VERLICHTING
VOOR MEER VEILIGHEID OP DE WEG

T
S
IN

T
C
RU

R
O
O
V
S
E
I

O
C
DE

O
SM

E
D
I
R

Hoe de Cosmo en de afstandsbediening te plaatsen

De Cosmo op een
stadshelm bevestigen

De afstandsbediening op
het stuur bevestigen

De Cosmo op een helm
met ventilatie bevestigen

De Cosmo op de
zadelpen bevestigen

Hoe de afstandsbediening te gebruiken
Rechter richtingaanwijzer

Linker richtingaanwijzer

Middelste knop: houd de knop ingedrukt om de Cosmo Ride in te schakelen
of indrukken om de verlichtingsmodus te wijzigen. Er is een type verlichting
voor elke verlichtingsmodus (hieronder gespeciﬁceerd als 1, 2, 3, 4)
1.

2.

3.

4.

Remlicht

Positielicht en
stoplicht

Continue verlichting
en noodverlichting

Remlicht

(een lang knipperlicht)

(een lang knipperlicht)

(een kort knipperlicht)

(een kort knipperlicht)

OPGELET: Door de knoppen van de twee richtingaanwijzers in te drukken
wordt de afstandsbediening van de Cosmo Bike gedesynchroniseerd.

De Cosmo Ride van Cosmo Connected is een afneembare verlichting die zowel op de helm als op de ﬁets kan
worden bevestigd en kan op een mobiele app worden aangesloten. Beschikt over verlichtingsfuncties zoals
positielicht (continue verlichting), richtingaanwijzers, noodlicht (« waarschuwing ») en remlicht bij het instellen
van de zadelmodus. Deze modi kunnen worden gecontroleerd na verbinding met de app. Het apparaat biedt
functies als visuele veiligheid, valbeveiliging, verzending van waarschuwingen naar de contactpersonen in
noodgevallen (per sms of e-mail).
VEREISTE MINIMALE CONFIGURATIE

De Cosmo Ride past zich aan het overgrote deel van helmen voor ﬁetsen en scooters die op de markt
verkrijgbaar zijn aan. Om te kunnen proﬁteren van alle diensten is het essentieel dat u beschikt over een
smartphone met de volgende conﬁguratie:
IOS (Apple) : Versie 10 of nieuwer. Android : Versie 5 of nieuwer.
IOS en Android: Sim GSM + GPS + Bluetooth Smart 4.
Ook als u aan deze vereisten voor de conﬁguratie voldoet is het mogelijk dat u de Cosmo Ride of de
afstandsbediening niet goed kunt gebruiken vanaf uw telefoon aangezien de hardware en de software van
telefoon tot telefoon nogal kan variëren ondanks dat er een groot aantal tests zijn uitgevoerd op verschillende
modellen. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN

Zodra het apparaat is opgeladen kunt u uw Cosmo Ride gebruiken. Om het apparaat in te schakelen houdt u
de aan/uit knop op de achterzijde van het apparaat gedurende drie seconden ingedrukt. U kunt de Cosmo Ride
op vier verschillende manieren uitschakelen: met de aan/uit knop, met behulp van de app, via de
afstandsbediening door de knop gedurende drie seconden ingedrukt te houden of na 2 minuten inactiviteit.
U kunt de gebruikershandleiding van onze website downloaden voor meer informatie.
https://cosmoconnected.com

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK
1. Sluit uw Cosmo Ride aan met de bijgeleverde USB-kabel. De USB-poort bevindt zich op de achterzijde van

het product in de rechterhoek achter het beveiligingslipje. De Cosmo licht op. De oplaadindicator (rode stip in
de linkerhoek) blijft branden totdat het laden voltooid is.
2. Schakel het apparaat uit, nu is hij klaar voor gebruik.
MOBIELE APP
1. Download de app van de Apple store of de Google Play store en start deze vervolgens op*
2. Volg de instructies om uw Cosmo Bike te verbinden met de afstandsbediening.
* Zodra de Cosmo Ride app is geïnstalleerd opent u de app en volgt u de aanwijzingen voor het creëren van een account. Als u reeds over een
account beschikt, voer dan uw gegevens in om te verbinden. Op dezelfde manier kunt u een account op onze website cosmoconnected.com
creëren. De Cosmo Ride app is gratis, evenals het creëren van een account waarmee u 3 contacten voor noodgevallen kunt invoeren naar wie
via sms of per e-mail een waarschuwing wordt verstuurd in het geval dat de Cosmo Ride een ongeval registreert.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES
Richtingaanwijzers / Valbeveiliging en remlicht* / Positielicht / Stoplicht **.

Deze verlichtingsfuncties kunnen handmatig vanaf de mobiele app of met behulp van de
afstandsbediening worden ingeschakeld of uitgeschakeld. * Het gebruik van remlichten is in elk ander
land gereguleerd in overeenstemming met de aldaar geldende wetgeving. ** Opgelet, de functie van
het «remlicht» wordt niet geactiveerd als de Cosmo in de helmmodus is geconﬁgureerd.
DRAADLOZE TECHNOLOGIE

De Cosmo Ride beschikt over een Bluetooth 4.0 zender/ontvanger. (Laag verbruik).
Zendvermogen: -8,4 dBm/frequentiegebied : 2400 tot 2483,5.
BATTERIJ

De Cosmo Ride is uitgerust met een batterij met een capaciteit van 900 mAh die kan worden opgeladen

met een micro-USB van 5V (inbegrepen). Het opladen neemt ongeveer 180 minuten (2 uur 40 minuten)
in beslag. De gebruiksduur van de batterij met ononderbroken verlichting is 8 uur (kan variëren
afhankelijk van het gebruik).
VOORZORGSMAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE GEÎNTEGREERDE BATTERIJ

• Probeer de batterij van uw Cosmo Ride niet zelf te vervangen. De batterij is ingebouwd in het apparaat
en is niet vervangbaar.
• Laad de batterij op volgens de instructies in deze handleiding.
• Gebruik uitsluitend de bijgeleverde oplader om de batterij op te laden.
• Laad uw Cosmo Ride op met behulp van een computer, met een aangesloten dockingsysteem of met
een gecertiﬁceerde voeding.
• Probeer de geïntegreerde batterij niet te openen.
UW COSMO RIDE OPLADEN

Laad uw Cosmo Ride op met de bijgeleverde micro USB-kabel. Het oplaadindicatielampje gaat branden
om het laadproces aan te geven en dooft zodra het opladen is voltooid. Controleer het batterijniveau
vanaf de Cosmo Ride app.
GEBRUIKSADVIEZEN

Probeer niet de batterij zelf te vervangen, de behuizing te openen of de Cosmo Ride te demonteren.
Met deze handelingen verliest u uw garantie en zij vormen een risico voor uw veiligheid. De stoﬀen die
zich in de batterij bevinden kunnen schadelijke gevolgen voor het milieu hebben of letsel veroorzaken
als ze op onjuiste wijze worden gebruikt of verwijderd. Stel uw Cosmo Ride niet bloot aan extreme
temperaturen (het apparaat is ontworpen om te functioneren tijdens ontlading: tussen -20 ºC en +60 °C,
en gedurende het opladen: tussen 0 ºC y +45 °C).

• Gebruik geen schuurmiddelen om het apparaat of de accessoires te reinigen.
• Werp uw Cosmo Ride niet in het vuur. De batterij kan ontploﬀen.
• Laad de batterij op volgens de instructies in deze handleiding. Maak uitsluitend gebruik van een
computer, een voeding of een oplader die is gecertiﬁceerd door een erkend testlaboratorium met een
door COSMOCONNECTED goedgekeurde voedingskabel.
• Laad uw Cosmo Ride niet op als deze nat is.
OPGELET

Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een incompatibele batterij, De batterij die
bij de Cosmo Ride is inbegrepen kan uitsluitend worden vervangen door COSMOCONNECTED of door
een erkend servicecentrum. De batterij moet worden gerecycled of in overeenstemming met de
instructies van ander huishoudelijk afval worden gescheiden. Dit product is geen speelgoed. Laat
kinderen of huisdieren niet met uw Cosmo Ride spelen. De producten bevatten kleine onderdelen die
het risico van verstikking veronderstellen.
INFORMATIE OVER DE AFVOER EN RECYCLING

Zorg ervoor dat u het product afvoert via een afvalverwerkingspunt. Elk land en elke regio beschikken
over hun eigen afvalverwerkingscentra voor batterijen en andere elektronische componenten.
Voor meer informatie betreﬀende de plaats waar u uw product kunt deponeren neemt u contact op
met uw lokale dienst voor afvalbeheer of met de winkel waar u het product hebt aangekocht. Voer het
product niet af bij uw huishoudelijk afval. U dient de verpakking van uw product af te voeren in
overeenstemming met de lokale voorschriften. De batterijen mogen niet samen met het huishoudelijk
afval worden afgevoerd en moeten afzonderlijk worden gerecycled.

GEWICHT EN AFMETINGEN

50 gram (alleen Cosmo Ride) 96x36x28,3mm.
SPANNING/STROOM

Nominale waarden: 5 V

- 900 mA

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Deze apparatuur is getest om de conformiteit met de veiligheidscertiﬁcering op grond van de
basisvoorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU te waarborgen.
COSMOCONNECTED verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de basisvoorschriften en de andere
relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU (NETWERKEN). De verklaring van overeenstemming
van elk product is verkrijgbaar op onze website cosmoconnected.com.
COSMOCONNECTED is gerechtigd om de CE-markering op de Cosmo Ride, modellen
CB-COB-001-Black toe te passen om aan te geven dat het voldoet aan de basisvoorschriften en andere
relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU, Ontworpen in Frankrijk/Geproduceerd in China.

GARANTIE
De Cosmo Ride wordt geleverd met een beperkte commerciële garantie van twee (2) jaar.
COSMO CONNECTED, 10 Rue de l’Amiral Hamelin 75016 Parijs, Frankrijk garandeert de producten van
het merk COSMOCONNECTED tegen materiaal- en productiefouten op voorwaarde dat deze worden

gebruikt in overeenstemming met de in de gebruikershandleiding vermelde aanwijzingen en dat
dergelijke incidenten plaatsvinden binnen een periode van twee (2) jaar na de datum van eerste aankoop
door de eindgebruiker van een nieuw COSMOCONNECTED-product (« Garantieperiode»).
De aanbevelingen omvatten uitsluitend de technische speciﬁcaties, de veiligheidsvoorschriften of de
gebruikershandleiding van Cosmo Ride. COSMO CONNECTED kan geen ononderbroken of foutloze
werking van het product garanderen. De producten die door COSMOCONNECTED worden verkocht
voldoen aan de geldende regelgeving in Frankrijk en hun werking is compatibel met niet-professionele
toepassingen. De producten die door COSMOCONNECTED worden aangeboden genieten van
rechtswege en zonder bijkomende betaling, ongeacht of het terugtredingsrecht wordt uitgeoefend,
van de toepassing van de volgende wettelijke voorschriften:
• van de overeenkomstige wettelijke garantie voor de producten die defect of beschadigd
blijken te zijn of niet overeenstemmen met wat wordt gevraagd;
van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerpof productiefout die van invloed is op de geleverde producten en het gebruik ervan onmogelijk maakt;
onder de voorwaarden en uit hoofde van de in dit kader vastgestelde procedures en worden
gedeﬁnieerd in de volgende bijlage.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht of er een commerciële
garantie voor het product bestaat. De klant heeft het recht om de garantie tegen
verborgen gebreken van het product te gebruiken overeenkomstig artikel 1641 van het
Burgerlijk Wetboek; in dat geval kan worden gekozen voor ontbinding van de verkoop
of een korting op de verkoopprijs toe te passen die overeenkomt met artikel 1644 van
het Burgerlijk Wetboek.
Wij herinneren u eraan dat de klant in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie
geniet van een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van de goederen om tegen
de verkoper te ageren; in dat geval heeft de klant de optie om het aangekochte product
te repareren of te vervangen onder voorbehoud van de bepalingen inzake voorziene
kosten in artikel L 217-9 van de Consumentenwet; daarentegen is de klant echter
vrijgesteld van het leveren van een bewijs van een gebrek aan conformiteit van het
product gedurende een periode van 24 maanden na de levering van het product.

Om zijn/haar rechten uit te kunnen oefenen moet de klant COSMOCONNECTED schriftelijk binnen de
hieronder vermelde termijnen op de hoogte brengen van het feit dat haar producten niet conform zijn
of verborgen defecten vertonen en de defecte producten met alle bijbehorende accessoires
(verpakking, kennisgeving, oplader, enz.) retourneren in de staat waarin deze werden ontvangen.
COSMOCONNECTED zal de producten of onderdelen die onder de garantie vallen en die door
COSMOCONNECTED als niet-conform of defect worden beschouwd terugbetalen, vervangen of ter
reparatie opsturen. De verzendkosten worden gerestitueerd op basis van het gefactureerde bedrag en
de retourkosten worden tegen overlegging van de relevante bewijsstukken terugbetaald.

De terugbetaling van de producten die als niet-conform of gebrekkig worden beschouwd wordt zo snel
mogelijk uitgevoerd en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat COMSOCONNECTED de
niet-conformiteit of het verborgen gebrek heeft bevestigd. De terugbetaling vindt plaats als een krediet
op de bankrekening van de klant of door middel van een aan de klant gerichte bankcheque.
Cosmo Connected is niet aansprakelijk in elk van de volgende gevallen:
• De schending van de wetgeving van het land waar de producten worden uitgeleverd waarvan de
raadpleging en de veriﬁcatie onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen;
• Onjuist gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding, onjuist installatie, gebruik
voor professionele doeleinden, nalatigheid of onderhoudsfouten door de klant, zoals in het geval van
slijtage als gevolg van abnormaal gebruik van het product, een ongeval of overmacht;
• als gevolg van een storing van de app waarop het product is aangesloten en meer in het algemeen
in het waarschuwingsmechanisme; als gevolg van de onmogelijkheid om verbinding te krijgen met het
telefoonnetwerk (met name in gebieden zonder bereik of om reden van ontoegankelijkheid van het
netwerk); als gevolg van een technische storing of als gevolg van een ongeval (met name bij gedeeltelijke
of gehele vernietiging van het mobiele toestel waarop de app is geïnstalleerd).
Bovendien biedt de garantie geen dekking voor:
• Reparaties of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage;
• elke aanpassing van het product die nodig is om het in overeenstemming te brengen met de technische
of veiligheidsnormen die van toepassing zijn in een ander land dan waar het product oorspronkelijk is
ontworpen en wordt geproduceerd, d.w.z. Frankrijk
• het verval of beschadiging van het product als gevolg van:

- onjuist gebruik of onjuiste installatie van het product (gebruik voor een ander doel dan waarvoor het
product is bestemd, installatie of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van
COSMO CONNECTED of met de technische- of veiligheidsvoorschriften die van kracht zijn in het land
waar het product wordt gebruikt, enz.);
- onderhoud van het product dat niet in overeenstemming is met de instructies van
COSMO CONNECTED, of nalatigheid bij het uitvoeren van dergelijk onderhoud;
- onjuiste behandeling of oneigenlijk gebruik van het product (foute bediening, vallen, botsing, enz.) of
ongeschikte omgeving (blootstelling aan vocht, overmatige hitte, contact met zand of een andere stof,
ongeschikte voeding, enz.) :
- elke wijziging of reparatie van het product die niet is uitgevoerd door een erkende dealer van
COSMO CONNECTED.
Bovendien verklaart de klant dat het product, afhankelijk van de weersomstandigheden en de toestand
van de wegen, mogelijk geen vertragingen detecteert die in de zadelmodus zijn geconﬁgureerd, en dit
wordt uitdrukkelijk door de klant erkend.
IN HET ALGEMEEN ZIJN ER GEEN ANDERE GARANTIES DAN DIE WELKE IN DIT DOCUMENT ZIJN
OPGENOMEN. ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL IS UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN. GEEN ENKELE VERKOPER DIE DIT PROJECT
DOORVERKOOPT, IS BEVOEGD DE DAARIN OPGENOMEN VOORWAARDEN EN
AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULES TE WIJZIGEN.

