
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 hui-
dige stand van de techniek gebouwd werd.
Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en
nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereen-
komstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedepo-
neerd.
Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verze-
keren 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,
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toege-
staan om de zonnelamp eigenhandig om te bouwen en/of te veran-
deren. Verzeker een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnelamp.
In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongeval-
lenpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische
installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

!

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp.
Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen
voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wan-
neer u dit product aan derden overhandigt.
Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

Handleiding lichtkogel op
zonne-energie “Trendy”

3. Gebruik conform de voorschriften
De lamp op zonne-energie is gebouwd om zowel buiten als binnen
gebruikt te worden.
De kogel heeft 7 wisselende kleuren. Indien nodig kan een lichtkleur
vast ingesteld worden.
De ingebouwde accu wordt door de in de voet van roestvrij staal
ingebouwde zonnecel of door de meegeleverde stekkervoeding
(alleen voor binnen) geladen. In het solaire bedrijf schakelt de lamp
zich bij schemering automatisch in en bij het aanbreken van de dag
opnieuw uit.
Als lichtbron worden 4 krachtige lichtdioden (LED´s) gebruikt.
Deze LED´s garanderen een hoog lichtvermogen bij geringe stroo-
mopname en een levensduur van meer dan 100 000 uren.

Opmerking: bij langere periodes zonder zonnestralen kan de accu
onvoldoende via het zonnelicht opgeladen worden.

Dit betekent echter niet dat de zonnelamp defect is.

Wacht tot de volgende dagen met zon en de lamp zal weer correct
werken.

De accuʼs moeten gemiddeld om de 2 jaar vervangen worden.

4. Inbedrijfstelling
1. Neem de delen voorzichtig uit de verpakking.
2. Schroef de kogel in de richting van de wijzers van de klok van

het onderdeel af (foto 1) en neem de kogel voorzichtig af.
3. Om diefstal te vermijden kunt u de kogel vast op de bodem vast-

schroeven. Neem hiervoor punt 5. “Montage van de behuizing”
in deze handleiding in acht.

4. Steek de stekker van de accu in de bus op de platine (foto 2).

Opgepast: wanneer de stekker ingestoken is beginnen de licht-
dioden op te lichten. Nooit rechtstreeks in het licht kijken om
schade aan de ogen te vermijden.

Opmerking: de stekker is beschermd tegen verwisselende
polen. Gebruik geen geweld bij het insteken.

5. Steek de kogel nu voorzichtig op het onderdeel en draai de
kogel in de richting van de wijzers van de klok weer vast. Leg
daarvoor het onderdeel met de zonnecel naar voren op een tafel
(foto 3) en plaats de kogel met een kerf op de bajonetsluiting
naar achteren wijzend (foto 4) op het onderdeel van roestvrij
staal en schroef de kogel stevig vast.

6. De lichtkogel is nu bedrijfsklaar en wordt door de ingebouwde
zonnemodule geladen. Plaats de kogel met de zonnemodule
naar voren gericht op een zonnige plaats.

Opmerking: de lichtduur is sterk afhankelijk van de intensiteit en
van de duur van de zonnestralen overdag. In de wintermaanden
moet in het algemeen met minder lichtduur gerekend worden. Indien
de lamp op de eerste avond nog niet oplicht moet u een dag met
zon afwachten.

-- - Bedrijfsmogelijkheid: netbedrijf met stekkervoeding.

1. Steek de stekker van de voeding in de bus aan de onderkant
van de elektronische platine (foto 5) en de voeding in een con-
tactdoos. De accu wordt nu via de stekkervoeding geladen.

2. Schroef nu de kogel weer op het onderdeel in de richting van de
wijzers van de klok. De lamp is nu bedrijfsklaar.

Opgepast: de stekkervoeding is alleen geschikt voor bedrijf
binnenshuis!
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8. De accuʼs vervangen
1. Draai de kogel tegen de richting van de wijzers van de klok van

het onderdeel af. (foto 1).
2. Trek de stekker van het accupak van de platine af (foto 12).
3. Druk de twee neuzen op het accuvak in (foto 12) en open het

accuvak.
3. Vervang de accuʼs door pas geladen accuʼs van hetzelfde type.
4. Sluit nu de lamp opnieuw in omgekeerde volgorde

Opmerking: lege batterijen of accuʼs moeten op milieuvriendelijke
wijze verwijderd worden en horen niet in het huisvuil thuis. Uw han-
delaar is wettelijk verplicht de oude accuʼs terug te nemen.

9. Storingen
Wanneer het donker
is schakelt de lamp
niet in

Wanneer het donker
is schakelt de lamp
niet of slechts korts-
tondig in.

- Een vreemde lichtbron ( bijvoorbeeld een straatlantaarn)
simuleert het daglicht en verhindert dat de lamp inge-
schakeld wordt. Plaats de module op een meer donkere
plaats.

- Steekverbindingen ok?
- Accu bijna leeg of defect. De accu ten laatste na 2 jaar

vervangen.

10. Technische gegevens
Bedrijfsspanning: 3,6 V
Accuset: 1 x NiMh 3,6 V/1300 mAh
Lampen: 4 krachtige LED´s
Zonnemodule: ASI Technik, 1 Watt. RWE Schott Solar
Lichtduur: max. 15 uur bij volle accuset

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 verzamelinstan-
tie of daar waar dergelijke batterijen verkocht wor-
den.

- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het sym-
bool uitgerust.
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6. De lichtkleur vaststellen
De lichtkleur van de kogel kan via
een schakelaar (foto 10) op de
platine vast ingesteld worden.
Wanneer de kleur, die vast inge-
steld moet worden, op dat ogen-
blik oplicht schuif dan onmiddel-
lijk, binnen de eerste 5 seconden,
de schakelaar in de positie
“STOP”. De kleur is nu vast inge-
steld. Om de kleurenwissel te
activeren moet u de schakelaar gewoon weer terugschuiven.

7. De lichtduur instellen
De lichtduur in de lichtwisselmo-
dus kan in 2 stappen ingesteld
worden. Voor de instelling is een
steekbrug (foto 11) op de platine
aangebracht. Wanneer de steek-
brug aangebracht is dan is de
lichtduur in de lichtwisselmodus
op ongeveer 15 seconden inge-
steld. Wanneer de steekbrug niet
aangebracht is dan is de lichtduur
op ongeveer 60 seconden inge-
steld.

5. Montage van de behuizing
1. Neem het deksel van de behuizing van roestvrij staal af door het

bovendeel met de duimen vast te houden en het met de vingers
van het onderdeel los te maken (foto 6).

3. Klap nu het bovendeel van het onderdeel af door het omhoog te
klappen (foto 7).

2. Aan de onderkant van de behuizing zijn boringen aangebracht
om de kogel te bevestigen. Neem daarvoor de meegeleverde
schroeven en plugs (foto 8).

3. Plaats het bovendeel met de zonnemodule eerst weer op het
onderdeel en bevestig de andere kant weer voorzichtig (foto 7
en 9).
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