
Handleiding
LED water-pipe

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 dienovereenkomstige verklaringen en docu-
menten 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 bediningshandleiding, 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 veiligheidsaanwijzin-
gen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 

- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
- Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegesta-

an 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 ongevallen-

preventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installa-
ties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden. 

3. Reglementair voorgeschreven gebruik en functie
De LED Water-Pipe kan in combinatie met esotec vijverpompen met LED 
aansluiting gebruikt worden. Ze kan door middel van een aardspies of via een 
schaal aan de rand van de vijver gemonteerd worden. Ze wordt door middel 
van een slang met water gevoed. De ingebouwde LED verlichtingsring heeft 
een geïntegreerde schemersensor die het licht bij schemering resp. Duisternis 
automatisch inschakelt. De stroomvoorziening gebeurt door middel van de LED 
aansluiting van de betreffende waterpomp. Het product is waterdicht in IP 68 
uitgevoerd. 

4. Montage en ingebruikname
1. Neem de onderdelen voorzichtig uit de verpakking en pak de toebehoren uit. 
2.  De licht- en sproeierkop van de LED Water-Pipe is reeds voorgemonteerd. 
3. Draai de moer van de schroefdraad van de schroef voorzichtig af (afbeelding 

1). 
4.  Neem de staaf met de boring en schroef deze met behulp van de vooraf 

losgedraaide schroef met moer vast (afbeelding 2). 
- Montage met aardspies:
 - Steek de aardspies afhankelijk van de hoogte bijeen en steek deze in de 

grond rond de vijver (afbeelding 3). 
- Montage door middel van blokkeerschaal
 - Speld de houder op de blokkeerschaal. De schaal kan al naar behoefte met 

stenen gevuld of ingegraven worden (afbeelding 4).  
Opmerking: Gelieve bij de montage in acht te nemen dat u de vijverfolie niet 
beschadigt. 
5. Speld nu de waterslang op de aansluitstomp van de LED Water-Pipe en 

bevestig de slang met de meegeleverde kabelbinders. De aansluitstomp kan 
al naar behoefte 360° gedraaid worden. 

6. Verbind nu de stekker van de LED verlichtingsring met de aansluitbus aan de 
zonne-energiepomp. Let op een vaste zitting van de verbinding en schroef 
de moer vast. 

7. Schuif nu de slang van de LED Water-Pipe met de uitgangsmof van de 
waterpomp erop en bevestig de slang met de meegeleverde kabelbinders. 

8.  Zet nu de pomp in de vijver en schakel de pomp in. 

Opmerking: Gelieve in acht te nemen dat het water niet over de andere rand 
van de vijver spat en de vijver leeggepompt wordt. Let daarbij ook op een 
eventueel opkomende wind die het water kan afleiden. 

9.  Door de kop van de LED Water-Pipe over te hellen en op te tillen, kunnen de 
hoogte en lengte van de waterstraal optimaal ingesteld worden.  

10. De LED Water-Pipe is nu gebruiksklaar. 

5. Functiestoringen
LED verlichtingsring schakelt bij duisternis niet in
-  Armatuur ingeschakeld?
-  Een externe lichtbron (bv. armatuur) simuleert daglicht aan de schemersensor 

en verhindert het inschakelen van het armatuur! Plaats het armatuur op een 
donkere plaats. 

-  Steekverbinding met de pomp vast bijeengestoken en vastgeschroefd?

6. Technische gegevens
• Lichtbron:  6 stuks LED´s
• Lichtkleur:  6000 K
• Lichtsterkte:  5 lm
• Beschermingsklasse:  III
• Beschermingsgraad:  IP 68
• Slanglengte:  1,5 m
• Kabellengte:  1,5 m
• Bedrijfstemperatuur:  -4°C tot +40°C

NL

Klantenbeheer:
  Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon! 
  esotec GmbH, Industriegebiet Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer  
  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

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 verzame-
linstantie voor elektrische apparatuur.
Wij danken u voor uw hulp! 
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