
Gebruiksaanwijzing 
led-bloemenstruik op zonne-energie 

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp.  
Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedri-
jfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden 
overhandigt.

Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

1. Inleiding
Geachte klant, wij danken u voor de aankoop van dit product.
U hebt een product verworven dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd 
werd.

Het product voldoet aan de door de geldende Europese en nationale 
richtlijnen gestelde eisen. De conformiteit werd aangetoond, de 
betreffende verklaringen en documenten werden zijn de fabrikant 
gearchiveerd.

Om deze toestand te handhaven en een ongevaarlijke werking te vrijwaren, moet u 
als gebruiker deze gebruiksaanwijzing in acht nemen. 

2. Veiligheidsinstructies
De garantieclaim en de garantie vallen weg bij beschadigingen aan 
het product die door veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzing 
veroorzaakt wordt. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade 
die daaruit voortvloeit!
Hetzelfde geldt bij materiële schade of lichamelijke letsels die 
door een ondeskundige hantering of door veronachtzaming van 
de veiligheidsinstructies veroorzaakt worden. 

- Let erop dat dit product niet in de handen van kinderen geraakt, het is geen 
speelgoed! 

- Houd plastic folie of ander verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, er 
bestaat verstikkingsgevaar.

- Neem in commerciële faciliteiten de ongevallenpreventievoorschriften van de 
organisatie van de vakverenigingen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen 
in acht.

3. Reglementair voorgeschreven gebruik
De zonnelamp is ontworpen om het hele jaar lang buiten gebruikt te worden. De 
zonnemodule en de lichtbron bevinden zich in het binnenste gedeelte van de kubus. 

De ingebouwde accu wordt door de ingebouwde zonnecellen geladen. Bij sche-
mering schakelt de lamp automatisch in en bij het aanbreken van de dag weer uit. 
Als lichtbron worden er 1 krachtige lichtgevende diode (LED) gebruikt. Deze LED´s 
garanderen een hoge lichtsterkte bij een geringe stroomopname. 

-- Gelieve echter in acht te nemen dat het bij weinig zonnestraling op de zonne-
module tot een vermindering van de verlichtingsduur komt --  

Opmerking: bij langere perioden zonder zonnestraling wordt de accu onvoldoende 
opgeladen om een permanente gebruiksgereedheid te garanderen. Dit betekent 
echter niet dat de zonnelamp defect is. Wacht op de volgende zonnige dagen en de 
lamp zal weer op passende wijze functioneren.

4. Ingebruikname
1. Neem alle onderdelen voorzichtig uit de verpakking en 

let erop dat u de bloemen niet verliest. 
2. Afhankelijk van de eigen smaak kunt u de bloemen op 

de 24 led’s spelden (zie afbeelding 1).
•	 Opmerking: Gelieve bij het opspelden van de bloemen 

niet gewelddadig te werk te gaan. De aansluitingen van 
de led’s kunnen daarbij krombuigen. 

3. Druk de drukknop onder de rubberen afdichting aan het 
onderste gedeelte van de steen vast in (zie afbeelding 
2). 

De lamp is nu geactiveerd! 

Gelieve in acht te nemen: De verlichtingsduur is in ruime mate afhankelijk van de 
intensiteit en de duur van het zonlicht overdag. Gelieve een zonnige dag af te wachten 
indien de lamp op de eerste avond nog niet verlicht.

5. Wisselen van de accu
1. Schakel de bloemenstruik door middel van de drukknop onder de rubberen 

afdichting aan de onderzijde van de steen uit (afbeelding 2).
2. Draai nu de 4 schroeven uit het deksel en neem het af. 
3. Neem nu de afdichtplaat eveneens uit. 
4. Neem de verbruikte accu’s uit het batterijvak. Leg nieuwe en bouwgelijke accu’s 

met de juiste polariteit in het batterijvak (afbeelding 3). Het is aanbevelenswaardig, 
de nieuwe accu, voordat hij ingelegd wordt, in een acculaadtoestel te laden.

5. Leg de afdichting terug correct in en breng het deksel weer correct aan. 
6. Draai nu de 4 schroeven in en schakel de lamp door middel van de schakelaar in. 

Opmerking: Verbruikte 
batterijen of accu’s moeten 
op milieuvriendelijke wijze 
afgevoerd worden en horen 
niet thuis bij het huisvuil. 
Uw dealer is wettelijk 
verplicht, de oude accu’s 
terug te nemen.

6. Functiestoringen
Lamp schakelt bij duisternis niet in
-  Een externe lichtbron (bijvoorbeeld straatlantaarn) simuleert daglicht en verhin-

dert het inschakelen van de lamp. Plaats de lamp op een donkere plaats (afbeel-
ding 3).

-  Is de lamp ingeschakeld?

Lamp schakelt bij duisternis slechts even in
-  Accu is zwak of defect. Uitwisselen van de accu.

7. Technische gegevens
Zonnemodule:  Kristallijn silicium 0,4 Wp
Verlichtingsmiddel:  24 x light emitting diode (LED)
Lichtkleur:    3000 K
Beschermingsklasse:   IP 44 
Accu:   1 x NiMh 1,2 V/600 mAh (AA/penlight)
Verlichtingstijd:  Max. 8 uur bij volle accuset
Bedrijfstemperatuurbereik:  -20°C tot +40°C
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Batterijen terugnemen

-  Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden. 
-  De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik 

terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verzame-
linstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht wor-
den.  

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

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)9605-92206-0
  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: 102118 WEEE: DE59284711

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 apparatuur.
Wij danken u voor uw hulp!

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

lingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren 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 handschoe-
nen 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. 
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