
Bedieningshandleiding 

Huisnummerlamp Vision op zonne-energie
Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp.  
Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de
inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit pro-
duct 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 gebouwd werd.

Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationa-

le richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige ver-

klaringen 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 bedieningshandlei-
ding, 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, aan-
vaarden 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 ongevallenpre-

ventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en

bedrijfsmiddelen nageleefd worden. 

3. Gebruik conform de voorschriften
De verlichting schakelt zich automatisch in wanneer het donker wordt, en

bij morgenlicht opnieuw uit. De maximale brandduur van de verlichting

bedraagt bij volle accu en zonder nalading ca. 100 uur. De in het boven-

deel van de behuizing ingebouwde nieuwe zonne-energie module laadt

de accu zelfs bij bewolkte hemel op.

Opmerking: Bij in noordelijke richting gemonteerde huisnummers of in

de wintermaanden kan het in de ongunstigste gevallen gebeuren dat het

daglicht niet volstaat om de lampen in de avond te laten oplichten. Zoek

in dat geval een meer gunstige positie voor uw huisnummer. Optimaal is

een zuidkant, west- en oostkant zijn eveneens mogelijk. Noordkanten zijn

voor deze lamp niet geschikt! 

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

2. Leg de huisnummerlamp op een tafel en trek de bovenste afdekking

met de zonne-energie module van het onderdeel af door met de duim

op het onderdeel te drukken en de andere kant met de vingers in te

drukken en te ontgrendelen (beeld 1). Neem het bovendeel voorzich-

tig naar voren af.   

3. Neem het lichtvlak uit de houder (foto 2) en verwijder de veiligheids-

folie. Kleef nu uw huisnummer met behulp van de meegeleverde

kleefcijfers op het lichtvlak. U kunt het lichtvlak ook altijd door een

plaatselijke drukkerij in het zeefdrukprocédé laten bedrukken.  

4. Steek de stekker op de kabel van de accu voorzichtig op de bus op

de platine (foto 3). 

5. Plaats het bedrukte lichtvlak nu opnieuw in de houder.

6. Monteer nu het onderdeel van de lamp met het meegeleverde beve-

stigingsmateriaal op een zonnige huiswand. 

7. Na de montage plaats u het bovendeel gewoon op het lichtvlak en

bevestigt u het boven op het onderdeel. 

Nu is de lamp op zonne-energie geactiveerd. 

Opmerking: Tijdens de wintermaanden moet in de regel met minder

uren licht gerekend worden. Indien de lamp de eerste avond nog niet

oplicht wacht dan tot een zonnige dag.  

5. De accu vervangen
Na enkele jaren zal de capaciteit van de accu afnemen en moet hij ver-

vangen worden. De accu is in de handel of bij de fabrikant verkrijgbaar.

1. Open de huisnummerlamp zoals hierboven beschreven. 

2. Steek de accu uit (foto 4),

druk de neus van het batte-

rijvak in en open dit. Neem

de lege accu uit het vak. 

3. Leg de nieuwe accu in en

sluit het batterijvak opnieuw. 

4. Steek de stekker van de

accu in de connector op de

platine. Sluit de behuizing

weer in omgekeerde 

volgorde.

6. Storingen
De lamp schakelt niet in wanneer het donker is

- Een vreemde lichtbron (bijvoorbeeld een straatlantaarn) simu-

leert daglicht op de zonne-energie module en verhindert dat de

lamp inschakelt. Plaats de lamp op een meer donkere plaats. 

Wanneer het donker is schakelt de lamp niet of slechts korte tijd in. 
- Accu ingestoken?

- Accu zwak of defect? De accu vervangen.

7. Technische gegevens
Lichtduur: max. 100 uur bij volle accu

Accuset: NiMh 3,6 V/1300 mAh

Verlichting: 1 witte superheldere lichtdiode (LED) 

Lichtkleur: 6000 K

Solaire module: 1,4 Wp solaire cel

Bescherming: IP 44

Temperatuurbereik: -20°C naar +40°C
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Batterijen terugnemen
- Batterijen mogen niet met het huisvuil ver-

wijderd worden. 

- De consument is wettelijk verplicht batterijen na

gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de

openbare verzamelinstantie of daar waar derge-

lijke batterijen verkocht worden.  

- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het

symbool „doorstreepte afvalton“ en met een van

de chemische symbolen uitgerust.
NiMh
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