
Gebruikshandleiding
Decoratieve lichtbol

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 gebouwd werd.
Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richt-
lijnen. 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 verze-
keren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen! 

2. Veiligheidsaanwijzingen
•	  Bij schaden, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bedi-

ningshandleiding, 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 product eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. 
•	  Verzeker een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnelamp.
•	  In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevallenpre-

ventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en 
bedrijfsmiddelen nageleefd worden. 

3. Reglementair gebruik
Dorr de in de binnekant van de bol ingebouwde zonnenmodule wordt zonlicht 
omgezet in elektrische stroom. Met deze verkregen energie wordt de ingebou-
wde accu opgeladen. Bik duisternis wordt de lamp automatisch aangezet en bij 
licht of een lege accu weer uitgezet. De bol kann zowel binnens- als buitenshuis 
worden gebruike. Deze kann ook als een drijvende lamp in vijvers worden ge-
bruik. De nachtlijke verlichtuíngsduur is sterk afhankelijk van de bezonning en 
de instraalhoek op de zonnecel overdag. Het max. vermogen krijt men bij een 
loodrechte instraling op de zonnemodule die is ingebouwd op de onderkant van 
de bol. De zonnelichtbol is geen speelgoed en niet geschik om in chloorhoudend 
water te gebruiken.

4. Inbedrijfstelling
1. Draai het accudeksel (in de afbeelding zwart) te-

gen de klok in en neem het deksel weg.
2. Sttek de stekker van het accuoak in de contras-

tekker en leg het accuoak weer in het vak. Aan-
wijzing: De stekker is bescherm tegen ompoling. 
Gebruik geen kracht.

3. Sluit het accuvak weer met het accudeksel. Druk het deksel vast in de 
opening en draai het deksel naar rechts tot de aanslag. Controleer of het 
deksel vastzit.

De decoratieve lichtbol is nu geactiveerd.

Gebruiksmogelijkheden:

1. Met vaste voet: Om binnens- en buitenshuis veilig neer te zetten. Door 
de bol te draaien, kann de zonnemodule in de winter optimaal naar de zon 
worden gedraaid.

2. Met aardpen: Om de lichtbol in de grond te steken als tuin- of wegver-
lichting

3. Drijvend: Als drijvende verlichting op water.

5. Accu vervangen

Gebruik uitsluitend het oorsponkelijke accupak van de fabrikant.

1. Draai het accudeksel tegen de klok on en neem het deksel weg.
2. Druk op de vergrendeling van de accustekker en trek het accupak naar 

buiten.
3. Steek de stekker van het accupak in de contrastekker en leg het accupak 

weer in het vak. Aanwijzing: De stekker is beschermd tegen ompoling. 
Gebruik ggen kracht.

4. Sluit het accuvak weer met het accudeksel. Druk het deksel vast in de 
opening en draai het deksel naar rechts tot de aanslag. Controleer of het 
deksel vastzit.

Aanwijzing: Verbruikte accu´s moeten milieuvriendelijk worden weggegooid en 
horen niet in het huisvuil.

6. Defecten
De lamp wordt bij duisternis niet aangezet.
Een vreemde lichtbron (bijv. een Straatlantaarn) simuleert daglicht en verhindert 
het aanzetten. Zet de lamp op een donkerdere plaats.

De lamp wordt bij duisternis niet of maar kort aangezet.
De accu is zwak of defect. Vervang het accupak.

Er zit vloeistof in het accuvak.
Controleer of het accudeksel vastzit. Laat het accuvak eventueel drogen en het 
weer vaast af.

7. Technische gegevens
Lamp:  Lichtdiode (LED)
Zonnemodule: ASI zonnecel 30 mW
Verlichtingsduur: Max. 20 u. bij volle accuset                        
Afmetingen (diam): 140 mm

Accuset:  
•	 lichtkleur geel, rood en oranje NiMh 2,4 V/600 mAh (zwarte stekker) 

Artikelnummer van de fabrikant: 901009
•	 lichtkleuren wit, groen, blauw en lila NiMh 3,6 V/600 mAh (zwarte stekker) 

Artikelnummer van de fabrikant: 901010
•	 lichtkleuren 7-kleurig wisselend (witte stekker) NiMh 3,6 V/600 mAh 

Artikelnummer van de fabrikant: 901002
•	 lichtkleuren 7-kleurig wisselend (zwarte stekker) NiMh 3,6 V/600 mAh 

Artikelnummer van de fabrikant: 901010
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Klantenbeheer:
Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon! 
Van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.
Telefonisch: +49 9605-92206-0
Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: ersatzteil@esotec.de
Per E-mail bij vragen over het product: technik@esotec.de

Batterijen terugnemen
•	 Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd wor-

den. 
•	 De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebru-

ik terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verza-
melinstantie 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

Opmerkingen over accu’s
•	 Accu’s horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu’s 

open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huis-
dieren ingeslikt worden. 

•	 Accu’s mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen 
worden.	Er	bestaat	ontploffingsgevaar!

•	 Uitlopende of beschadigde accu’s kunnen bij contact met de huid 
brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, 
beschermende handschoenen te dragen. 

•	 Er mogen bij de wissel van de accu’s enkel gelijkaardige accu’s van de 
fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt 
worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn. 

•	 Let bij het inleggen van de accu’s op juiste polariteit.
•	 Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijdert u de ingelegde 

accu’s om beschadigingen door uitlopende accu’s 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 grondstoffen bestaan die 
gerecycleerd kunnen worden.
Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het 
naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische appa-
ratuur. Wij danken u voor uw hulp! 
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