
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. Functie en reglementair voorgeschreven gebruik
Het huisnummernarmatuur moet buiten aan een schaduwvrije zonnezijde gemonteerd 
worden. Overdag wordt de ingebouwde accu via de zonne-energiemodule in de 
bovenzijde van het huisnummer geladen. De verlichting schakelt automatisch bij 
duisternis in en bij ochtendlicht of bij een lege accu weer uit.
De maximale verlichtingsduur van de verlichting bedraagt bij een volle accu en zonder 
bij te laden ca. 100 uur. 
Opmerking: Tijdens de wintermaanden kan het voorkomen dat het daglicht niet 
volstaat om ertoe te komen dat het licht ’s avonds brandt. Zoek in dit geval een 
gunstigere positie voor uw huisnummerarmatuur op zonne-energie. Het product kan 
het hele jaar buiten gebruikt worden. 
Opmerking: Gelieve erop te letten dat het armatuur op zonne-energie aan een 
schaduwvrije zuid-, oost- of westkant gemonteerd wordt. Bij een opstelling aan 
noordkanten kan het product niet gebruikt worden. In de winter moet de zonne-
energiecel altijd sneeuwvrij zijn. 

4. Ingebruikname
4.1 Opplakken van de nummers
Uw huisnummer kan door middel van bijgevoegde set cijfers individueel opgeplakt 
worden. Trek hiervoor gewoon de benodigde cijfers of letters af en plak deze langs 
buiten op het te verlichten oppervlak.

4.2 Montage van het nummerarmatuur
Zoek een geschikte plaats voor de montage van het huisnummer. Kies een zo zonnig 
en schaduwvrij mogelijke plaats, niet onder luifels, uit.

1. Open het huisnummerarmatuur. 
2.  Draai hiervoor de schroef aan de 

onderzijde van de behuizing uit en 
neem het bovenstuk langs boven af. 

3. Eerst wordt de achterzijde van de 
behuizing door middel van bijgevoegde 
schroeven in de beide bovenste sleuven 
vastgehaakt en daarna via het onderste 
gat tegen het onbevoegde uithaken 
beveiligd.

4. Verbind nu het contactvoetje van het 
accupack (afbeelding 1) met de stekker 
aan de kabel van de printplaat. 

 Opmerking: Deze stekker is beschermd tegen een verwisseling van de polen, 
gelieve voorzichtig te werk te gaan. 

5. Hang de voorzijde van de behuizing aan de aan de wand gemonteerde achterzijde 
en bevestig beide onderdelen met de aanvankelijk uitgedraaide schroef aan de 
onderzijde van het huisnummerarmatuur. 

Het huisnummerarmatuur is nu gebruiksklaar.

5. Wisselen van het accupack
Na ca. 2 jaar zal de capaciteit van het accupack afnemen en moet dit gewisseld 
worden. Het accupack is in de handel of bij de fabrikant verkrijgbaar.

1. Open het huisnummerarmatuur. Draai hiervoor de 
schroef aan de onderzijde van de behuizing uit en 
neem het bovenstuk af.

2. Zet de accu uit (afbeelding 2) en open het 
batterijvak door op de beide grendelinrichtingen te 
duwen (afbeelding 3). 

3. Leg het nieuwe accupack in, sluit het deksel weer 
en steek de stekker van het accupack weer in het 
contactvoetje van de printplaat. 

4. Sluit de behuizing weer in omgekeerde volgorde.
Opmerking: Verbruikte accu’s moeten op 
milieuvriendelijke wijze afgevoerd worden en horen 
niet thuis bij het huisvuil. Uw dealer is wettelijk verplicht 
om de oude accu’s terug te nemen. 

6. Functiestoringen
Lamp schakelt bij duisternis niet in
-  Op zonneschijn wachten en accupack opladen.
-  Is de montagepositie optimaal? Eventueel te weinig zonlicht op de zonne-

energiecel.
-  Wordt de zonne-energiecel ’s nachts door extern licht verlicht (bv. Felle lamp, ...) 

zodat de inschakeldrempel niet bereikt wordt? Test ’s nachts doorvoeren: zonne-
energiecel verduisteren door de handpalm erop te leggen. Als het verlichtingsmiddel 
inschakelt, is er extern licht aanwezig. Montagepositie wijzigen!

- Vervang de accuset door een nieuwe van hetzelfde type.

7. Technische gegevens
Zonne-energiemodule: 1,4 Wp kristalhoudend
Beschermingsgraad: IP 34
Beschermingsklasse:  III
Accu:  1 st. NiMh 3,6 V/1300 mAh (reserve art.-nr: 901021)
Verlichtingsmiddel: 1 witte Lumimicro SMD multichip lichtgevende diode  
Reflectiehoek LED:  120°
Lichtkleur:  Art.-nr: 102030: 2800 K (warmwit)
  Art.-nr: 102031: 5500 K (daglichtwit)
Lichtsterkte:  Art.-nr: 102030: 18 lm
  Art.-nr: 102031: 20 lm 
Verlichtingstijd: Max. 100 uur bij volle accuset
Roestvrij staal:  0,8 mm AISI 304

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. 

Klantenbeheer:
esotec GmbH  -  Weberschlag 9  -  D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 Fax.-Nr: +49 9605-92206-10
e-mail: info@esotec.de  Internet: www.esotec.de
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 appa-
ratuur.
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: 102030, 102031
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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. NiMh


