
Specificaties / Specifica�ons

Voor correcte installatie van dit product dient de installateur bekend te zijn met automotive 
elektra, systemen en procedures. Proper installa�on of this product requires the installer to 
have a good understanding of automo�ve electronics, systems and procedures.
Bij geen gebruik van correcte installatie materialen en gereedschappen, zal de garantie van 
dit product laten vervallen. Failure to use specified installa�on parts or hardware will void 
the product warranty.
Om dit product goed te laten functioneren is het van belang dat er goede elektrische 
verbinding met de massa is. For this product to operate at op�mum efficiency, a good 
electrical connec�on to chassis ground must be made.
Het is aanbevolen om deze handleiding te bewaren op een veilige plek, en wordt gebruikt bij 
onderhoud en herplaatsing van dit product. It is recommend that these instruc�ons be 
stored in a safe place and referred to when performing maintenance or reinstalla�on of this 
products.
Installeer of gebruik dit product niet indien U de veiligheidsadviezen in deze handleiding niet 
heeft gelezen of niet begrijpt. Do not install and/or operate this safety product unless you 
have read and understand the safety informa�on contained in this manual.

Dit document verstrekt alle benodigde informatie om dit product veilig te installeren en te gebruiken. 
Voor U uw nieuwe product installeert of bediend, dient de installateur en gebruiker de handleiding 
volledig gelezen te hebben. 
This document provides all the  necessary informa�on to allow your product to be properly and safely 
installed. Before beginning the installa�on and opera�on of your new product, the installa�on 
technician and operator must read this manual completely.
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 LED ZOEKLICHT / SEARCH LIGHT

191.9mm

173.4mm

183.3mm

60W vermogen    
60W high power output
60° �lt, 360° Rotatie    
60° �lt, 360° Rota�on
Goed ontworpen afstandbediening, eenvoudige aanpassing snelheid en rotatie
Perfect remote controller designed,easily adjust speed, rota�on 
Type Lichtbundel: Spot
Beam Pa�ern: Spot

Hollex HSLRL

 HANDLEIDING / OPERATION  INSTRUCTION
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Deze handleiding beschrijft hoe dit zoeklicht gebruikt kan worden. In 
deze handleiding leert U:
This manual describes how to use the remote search light. In this manual 
you will learn about:

1.  Basis functies van de afstandbediening; Basic func�on of the remote control;
2.  Lamp verbinden met de afstandbediening. Connect the light to remote control.

Alleen als de lamp is gekoppeld met de afstandbediening, kan deze bediend worden. Only on condi�on that the light is 
connected to remote control, it can be remote controlled.

Voor uitleg van de functies op de afstandbediening, zie afbeelding 1. Zorgt U ervoor dat eerst de lamp wordt ingeschakeld, 
en dan pas de afstandbediening. For explanation of the functions of the remote control, please refer to Picture 1. Make 
sure that power is on for the light, then switch on the remote control.

Indien de afstandbediening niet gekoppeld is met de lamp, ga dan als volgt te werk: If you find the 
remote control is not matching the light , please do the following:

Druk gelijktijdig de SPEED en RESET knoppen in voor 5 seconden, met de stroom   ingeschakeld. 
(afbeelding 1)
Press the SPEED key and the RESET key at the same �me for 5 seconds when power supply connected.
(Picture 1)
Als de lamp knippert, dan is het koppelen succesvol, indien niet, dan is het mislukt. If the light flashes, 
the coding is successful; otherwise, the coding fails. 
Als het koppelen is mislukt, schakel de stroom opnieuw in, en herhaal de bovenstaande instructie. If 
the coding fails, the power must be turned on again, and repeat above operation.

Basisfuncties / Basic func�ons

Verbinding maken / Connect the light

Afstandbediening instructies / Remote Control Instruc�on Manual

Verbinding is reeds ingesteld.  Factory se�ng has been coded.
Voor bediening via een app, scan de QR-code op deze pagina. For control via an App, scan the QR-code 
on this page.

Opnieuw koppelen / Reconnect the light

Speed

Flash
Reset

OMHOOG
(UP) LICHT AAN/UIT

(Light on/off)

RECHTS
(Right)

LINKS
(Left)

OMLAAG
(Down)

KNIPPEREN
(Flashing)

AAN/UIT
(Power on/off)

SNEL/LANGZAAM
(Fast/Slow) TERUG NAAR STANDAARD

(Return to Original Condition)

KOPPELEN
(Code Matching)

Speed

Flash
Reset

Koppelen / Code Matching

1.

2.

3.

Afbeelding 1 / Picture 1




