
4.  Plaats de lamp voorzichtig op de montageplaat en zorg ervoor dat de 4 
gaten in de lamp overeenkomen met de schroefgaten van de bodem-
plaat. 

5. Neem nu de 4 schroeven met de ring en de borgring en schroef de lamp 
stevig vast op de montageplaat. 

2.2 Montage op zachte ondergrond (bijv. gras)
1. Neem de twee grondan-

kers en klop ze stevig in 
de grond met een rubbe-
ren hamer op een afstand 
van 6 tot 12 cm. 

2. Bevestig nu de mon-
tageplaat met de twee 
grondankers met de twee 
draadschroeven. 

3.  Plaats de lamp voorzichtig 
op de montageplaat en 
zorg ervoor dat de 4 gaten 
in de lamp overeenkomen 
met de schroefgaten van 
de bodemplaat. 

4. Neem nu de 4 schroeven 
met de ring en de borgring en schroef de lamp stevig vast op de mon-
tageplaat. 

5. Inbedrijfstelling
De armaturen aan beide zijden kunnen onafhankelijk van elkaar worden 
geschakeld. De instelling gebeurt via de schakelaar boven de PIR-sensor. 
De batterij wordt ook opgeladen wanneer de verlichting wordt uitgescha-
keld. 

  

  1. druk op = sensormodus 
  2. druk op = schemerfunctie
  3. druk op = uit.

 

Sensormodus:

Wanneer een beweging wordt gedetecteerd, brandt de lamp op volle licht-
sterkte (1000 lm per zijde). Na 20 seconden zonder beweging wordt de 
helderheid automatisch verlaagd tot ca. 150 lm. 

Schemerstand: In het donker schakelt het licht automatisch in en brandt 
het met 500 lm per zijde. De verlichting wordt dan automatisch weer 
uitgeschakeld bij zonsopgang of wanneer de accu ontladen is. De PIR-
bewegingssensoren hebben geen functie.
Het zonlicht is nu geactiveerd en klaar voor gebruik!

6. Storingen
Lamp gaat niet aan in het donker.
-  Een externe lichtbron (bijv. straatlantaarn) simuleert het daglicht op de 

zonnemodule en verhindert het inschakelen van de armatuur. Plaats de 
armatuur op een donkerdere plaats!

-  Batterij leeg? Vervang de batterij!

!

Gebruiksaanwijzing 
Zonne-energie LED kolom „Duo Power 2000“

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
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 richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dieno-
vereenkomstige 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 nale-
ven 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 zon-
nelamp eigenhandig 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. 

3. Beoogd gebruik en functie
Het zonlicht valt op door zijn unieke design en functie. Het heeft twee 
krachtige modules en twee onafhankelijke verlichtingssystemen. Deze 
kunnen in het donker de hele nacht oplichten of via de twee ingebouwde 
PIR-sensoren worden geschakeld. Beide zijden kunnen onafhankelijk van 
elkaar worden bediend. 2 x 20 superheldere LED’s zijn geïnstalleerd als 
lichtbron. De ingebouwde LiFePo batterij wordt opgeladen via twee krach-
tige monokristallijne zonnepanelen (11 Wp en 9 Wp). 

Bij langere perioden zonder zonnestraling wordt de accu onvoldoende 
opgeladen om een constante bedrijfsgereedheid te garanderen. Dit bete-
kent echter niet dat het zonlicht defect is. Wacht tot de volgende zonnige 
dagen, de lamp zal weer overeenkomstig functioneren.

De lamp is het hele jaar door geschikt voor gebruik buitenshuis. 
Voor een veilige montage van de armatuur wordt een uitgebreid montage-
materiaal meegeleverd. 

4. Montage
1. Haal de lamp en de accessoires voorzichtig uit hun verpakking. 
2. Diverse accessoires zijn beschikbaar voor een stabiele montage. Het 

zonlicht moet op een schaduwrijke en zonnige plaats worden gemon-
teerd.

2.1 Montage op een vaste ondergrond (bijv. steen):
1.  Neem de montageplaat van 

de armatuur en markeer de 
gaten in de vloer. Neem 
een geschikte boormachi-
ne met een diameter van 
10 mm en boor de 4 gaten 
met een diepte van 70 mm.

2. Plaats de montageplaat 
op de gaten en steek de 
4 metalen pluggen in de 
gaten. 

3.  Schroef de montageplaat 
met de 4 schroeven stevig 
op de vloer. 
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  Klantenbeheer:
  Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon! 

  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: 102268
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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 verzamelinstantie of 
daar waar dergelijke batterijen verkocht worden.  

-  Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „door-
streepte afvalton“ en met een van de chemische symbolen. LiFePO4

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 huisdie-
ren 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 brand-
wonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, bescher-
mende 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. 

7. Het vervangen van de batterijpack
De accu moet worden vervangen door een erkende specialist of door uw 
dealer. De dealer moet als volgt te werk gaan:

1. Doe de verlichting uit. 
2. Draai alle 4 de schroeven aan de zijkant 

van de lamp los en verwijder de lamp 
van de montageplaat naar boven. 

3. Open de 8 schroeven op het batterijvak 
(afbeelding 1) aan de onderkant van de 
lamp en verwijder het deksel voorzich-
tig. 

4. Maak de aansluiting van de accu los 
(fig. 2) en vervang de accu door een 
gelijkwaardige accu. 

 Opmerking: De stekker is beschermd 
tegen omgekeerde polariteit. Gebruik 
alstublieft geen geweld.

5. Plaats nu de afdichting van het deksel 
terug op het batterijvak (fig. 3) en druk 
het deksel weer stevig op de afdichting 
van het batterijvak (fig. 4). 

6. Plaats nu de schroeven en draai ze 
weer vast met een geschikte schroe-
vendraaier. 

7.  Monteer de lamp opnieuw en selecteer 
de gewenste modus.

Opmerking: Gebruikte batterijen of accu’s moeten op een milieuvriende-
lijke manier worden afgevoerd en mogen niet met het huishoudelijk afval 
worden weggegooid. Uw dealer is wettelijk verplicht om de oude batterijen 
terug te nemen. 

8. Technische Gegevens
• Zonnepaneel: Monokristallijn 11 Wp en 9 Wp
• PIR-sensor:  160°, bereik max. 10 m.
• Verlichtingsarmatuur:  20 LED’s aan elke zijde
• Lichte hoek:  120°.
• Lichte kleur:  3000 K warm wit
• Lichtsterkte:  Max. 1000 lm aan elke kant
• Batterij:  LiFePo4 6,4 V/6000 mAh
• Beschermingsklasse:  IP 65
• Beschermingsklasse:  III
• Temperatuurbereik:  -20°C tot +45°C.

Manufacturer/Importer:
esotec GmbH  -  Gewerbegebiet Weberschlag 9  -  D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 - Fax.-Nr: +49 9605-92206-10
Internet: www.esotec.de

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! 
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