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Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp.
Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bedie-
ning. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt.
Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

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 techniek gebou-
wd 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 gebruiker, 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 vei-
ligheidsaanwijzingen, 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 eigenhan-
dig 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 industriële
beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

!

Klantenbeheer:
Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!
Van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.
Telefonisch: +49 (0)9605-92206-27
Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: ersatzteil@esotec.de
Per E-mail bij vragen over het product: technik@esotec.de
Product: artikelnummer van de fabrikant: 102028
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4. Bedieningselementen
1. Kunststof lichtgevend lichaam

Van het onderste deel door middel
van een schroefdraad af te schroe-
ven.

2. Deksel uit roestvrij staal met zon-
nemodule
Kan van het onderste deel afgeno-
men worden

3. Onderste deel uit roestvrij staal
Met montageboringen.

4. Zonnemodule

1

3

2

3. Gebruik conform de voorschriften
De zonnelamp is gebouwd voor gebruik buitenshuis. De ingebouwde accu's worden door de
zonnecellen in het onderste deel van de lamp geladen. Wanneer de schemering invalt wordt
de lamp automatisch aangeschakeld, en bij het aanbreken van de dag opnieuw uitgescha-
keld. De kleur van het licht verandert ongeveer om de minuut, met een keuze tussen 7 ver-
schillende kleuren. Indien nodig kan een kleur door middel van een schakelaar vast ingesteld
worden. Als lichtbron worden sterke lichtdioden gebruikt.

4
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5. Opstelling en inbedrijfstelling
De Pro-Design-tuinkogel moet op een zon-
nige plaats opgesteld worden. Verzeker dat
geen heesters of struiken de zonnestralen
van de zonnemodule afhouden.
Opmerking: de lichtduur is sterk afhankeli-
jk van de intensiteit en de duur van de zon-
nestralen overdag. In de wintermaanden
moet in de regel met een geringere lichtdu-
ur gerekend worden.

Neem de delen voorzichtig uit de verpak-
king.

Op een vaste ondergrond kan de Pro-
Design-tuinlamp met behulp van de meege-
leverde schroeven en plugs op de grond
gemonteerd worden om ze op deze wijze
tegen diefstal te beschermen.
U kunt de lamp ook in verticale richting met
de zonnemodule naar boven aan een wand
monteren.

Montage:
1. Om de lamp vast te monteren draait u

het kunststof lichtgevend lichaam tot aan
de aanslag in tegengestelde richting van
de wijzers van de klok (afbeelding 1) en
neemt u het lichtgevend lichaam af.

2. Neem het bovenste deel uit roestvrij
staal af door het met beide handen, zoals
op de afbeelding getoond, naar boven te
trekken (afbeelding 2).

3. Nu kan de standvoet door middel van de
3 gaten (afbeelding 3) bevestigd worden
(gebruik hiervoor de meegeleverde
schroeven).

4. Plaats het bovenste deel uit roestvrij
staal op de standvoet door eerst de kant
van het bovenste deel (afbeelding 4)
waarin de zonnemodule geïntegreerd is
op de standvoet te hangen en daarna het
bovenste deel aan de andere kant over

afbeelding1

afbeelding 2

afbeelding 3

afbeelding 4
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de standvoet te drukken (afbeelding 5).

5. Steek de stekker van de accu in (afbeel-
ding 6). Opmerking: de stekker is
beschermd tegen verwisselde polen.
Gebruik geen geweld.

6. Breng het kunststof lichtgevend lichaam
weer aan en bevestig hem doorin de
richting van de wijzers van de klok tot
aan de aanslag te draaien.

De lamp is nu bedrijfsklaar. Wanneer het
donker wordt, verandert de lamp nu onge-
veer elke minuut van kleur, en dit tussen 7
verschillende kleuren.

Permanent werkende lampen (afbeelding
7):

Wanneer u een bepaalde lichtkleur als per-
manent werkende lamp wilt instellen neem
dan het kunststof lichtgevend lichaam af en
breng de schakelaar op de console in de
positie "STOP”. Nu is de lichtkleur die op
dat ogenblik actief was op permanent licht
ingesteld. Om het wisselende licht opnieuw
te activeren plaatst u de schakelaar een-
voudigweg terug.

afbeelding 6

afbeelding 7

afbeelding 5

STOP
permanent licht

wisselende
llicht

schakelaar
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1. Neem het kunststof lichtgevend lichaam
af (zie hoofdstuk 4)

2. Druk beide neuzen (afbeelding 6) op het
batterijvak in en klap het deksel open.

3. Neem de accu uit en vervang hem door
een accu van hetzelfde type (afbeelding
7). Deze is in de handel of bij de fabrikant
verkrijgbaar.

4. Monteer de lamp opnieuw in omgekeer-
de volgorde. Let op de juiste polariteit
wanneer de accustekker ingestoken
wordt.

Opmerking: verbruikte batterijen of accuʼs
moeten op milieuvriendelijke wijze verwij-
derd worden, en horen niet in het huisvuil.
Uw handelaar is wettelijk verplicht om de
oude accuʼs terug te nemen.

6. Vervangen van de
accuʼs

7. 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.

8. Technische gegevens

Bild 6

Bild 7

Bedrijfsspanning: 3,6 V (accuset)
Accuset: NiMH 3,6 V/1300 mAh
Lichtmiddel: 4 lichtdioden (LED)
Zonnemodule: ASI-technologie

Verlichtingstijd: max. 20 uur bij volle accuset
Kogelø: 250 mm
Grondplaat: 350 x 240 mm

Batterijen terugnemen
- Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoor-

beeld bij de openbare verzamelinstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht
worden.

- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „doorstreepte afvalton“ en
met een van de chemische symbolen. NiMh
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Opmerkingen over accuʼs

- Accuʼs horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accuʼs open rondslingeren.
Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.

- Accuʼs mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen worden. Er bestaat
ontploffingsgevaar!

- Uitlopende of beschadigde accuʼs kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorza-
ken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.

- Er mogen bij de wissel van de accuʼs enkel gelijkaardige accuʼs van de fabrikant gebruikt
worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar
zijn.

- Let bij het inleggen van de accuʼs op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijdert u de ingelegde accuʼs om bescha-

digingen door uitlopende accuʼs te vermijden.

Verwijdering:
Geachte klant
Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van
deze artikels wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grond-
stoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden.
Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoeg-
de verzamelinstantie voor elektrische apparatuur.
Wij danken u voor uw hulp!
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