
Handleiding

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 onderwaterspots zijn in IP 68 uitgevoerd en zijn geschikt voor de 
verlichting in tuinvijvers, bakken of beken. De individuele steekverbindingen 
zijn waterdicht. De schemersensor mag niet in het water gelegd worden. De 
spanningsvoorziening gebeurt door middel van een esotec accubox. Tijdens 
de ijzige wintermaanden dient de verlichting uit het water genomen te worden.

4. Montage en ingebruikname
1. Neem de onderdelen voorzichtig uit de verpakking en pak de toebehoren 

uit. 
2.  Monteer de verdelers en LED verlichtingsringen in overeenstemming met 

de bovenstaande tekening. Let daarbij op dat de afdichtingen goed zitten 
en de dopmoeren aan de steekverbindingen vastgeschroefd zijn. 

3.  Gelieve de schemersensor niet met gebladerte of dergelijke af te dekken 
en leg de schemersensor niet in het water!

4.  Steek nu de stekker in de 6 V uitgang van een accubox en schroef de 
dopmoer vast. Schakel de uitgang in (zie handleiding accubox en 
afbeelding rechts).

5. De set onderwaterspots is nu geactiveerd. Bij duisternis worden de 
onderwaterspots door de schemersensor ingeschakeld. 

5. Technische gegevens:
Bedrijfsspanning:   6 VDC
Beschermingsgraad: IP 67
Beschermingsklasse: III
Bedrijfstemperatuur:  -4°C tot +40°C
Lichtkleur:   6000 K
Lichtstroom:  5 lm/ spot
Passend voor accuboxen: 101816 (12 V/ 7Ah), 101812 (12V/ 12 Ah) 
   en 101810 (12 V/ 24 Ah).
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 ge-
recycleerd 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! 
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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 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: 101727-LED

schemersensor

ca. 3 m ca. 1,5 m

ca. 0,85 m

ca. 0,85 m ca. 0,85 m


