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1. Inleiding
Zeer geachte klant
Wij danken u voor de aankoop van de zonnelamp.
Met deze zonnelamp heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de tech-
niek gebouwd werd.
Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De
conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de
fabrikant gedeponeerd.
Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebrui-
ker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen! 

2. Veiligheidsaanwijzingen

- Bij schaden, die veroorzaakt worden door het niet naleven van 
deze bedieningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!

- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!

- Bij materiële of persoonlijke schaden, die veroorzaakt worden 
door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de 
veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 

- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de zonnelamp
eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzeker een vakkundige inbedrijfstelling
van de zonnelamp.
In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevallenpreventie van de indu-
striële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden. 

!

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp.  
Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling
en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt.
Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.
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3. Gebruik conform de voorschriften
De zonnelamp is ontworpen om buitenshuis gebruikt te worden. De ingebouwde accu wordt
door de zonnecel in het bovenste deel van de lamp geladen. Wanneer het begint te sche-
meren wordt de lamp automatisch aangeschakeld. Bij het aanbreken van de dag wordt de
lamp opnieuw uitgeschakeld. Als lichtbron wordt een potente lichtdiode (LED) gebruikt. Deze
LED verzekert een hoog lichtrendement bij geringe stroomopname.
-- Vergeet echter niet dat de lichtduur in geval van weinig zonnestralen op de zonne-
module en in de wintermaanden negatief beïnvloed wordt.  –
Bij langere perioden zonder zonnestralen wordt de accu in onvoldoende mate opgeladen om
constant in bedrijf te zijn. Dit betekent echter niet dat de zonnelamp defect is. Wacht tot de
zon weer volop schijnt en de lamp zal dienovereenkomstig werken.

4. Inbedrijfstelling
1. Neem de delen voorzichtig uit de verpakking. 

2. Neem de lamp in de hand zoals afgebeeld.
Druk de plaat uit roestvrij staal aan de onder-
kant lichtjes in (1) en neem het bovendeel af
(2). 

3. Monteer de lamp via het bovenste gat en de
bijgevoegde schroeven aan de wand.  

4. Steek de stekker van de accu in de bus (3.)
van de inrichting. 

5. Plaats het bovendeel met de module boven
en laat dit bovendeel beneden insluiten.  

De zonnelamp is nu geactiveerd. 

Opmerking: De lichtduur is sterk afhankelijk
van de intensiteit en de duur van de zonnestra-
len overdag. In de wintermaanden moet in de
regel met een geringere lichtduur rekening
gehouden worden. 

1.

2.

3.
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1. Neem het bovendeel van de lamp af. 
2. Open het batterijvak door de afsluiting

(1.) zijdelings in te drukken en klap het
batterijvak open (2.). Vervang de accu
door een pas geladen accu van hetzelfde
type. 

3. Sluit nu de lamp opnieuw in omgekeerde
volgorde. 

Opmerking: Lege batterijen of accu’s moe-
ten op milieuvriendelijke wijze verwijderd
worden en zijn niet bestemd voor het huis-
vuil. Uw handelaar is wettelijk verplicht om
de lege accu’s terug te nemen. 

6. Storingen
Storing
De lamp schakelt niet aan wanneer het
donker is.

Ondanks zonneschijn schakelt de lamp
wanneer het donker is niet of slechts
korte tijd aan.

Oplossing
Een externe lichtbron (bijv. een straatlantaarn) "simuleert” het daglicht en
verhindert dat het toestel aangeschakeld wordt. Plaats de lamp op een
donkere plaats. 

De accu is zwak of defect. Vervang het accupak.

7. Technische gegevens
Accuset: NiMh 3,6 V/600 mAh 
Lamp: lichtdiode (LED) wit

Zonnemodule: ASI-zonnecel
Verlichtingstijd: max. 20 uur bij volle accuset

Terugname van de batterijen
- Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden. 
- De verbruiker is wettelijk verplicht om batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de
openbare instanties of daar waar dergelijke batterijen verkocht worden.  
Batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn met het teken "doorgehaalde vuilnisbak" en één van
de chemische symbolen Cd (=de batterij bevat cadmium), Hg (=de batterij bevat kwik), Pb (=de bat-
terij bevat lood) uitgerust.

NiMh

1.

2.

1.

5. Vervangen van de accu’s
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Hersteller:

esotec GmbH, Etzenrichterstr. 14-15, D-92729 Weiherhammer

Tel.-Nr: 09605-92206-28, Fax.-Nr: 09605-92206-10, e-mail:info@esotec.de
Copyright, Änderungen vorbehalten!
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