
Zonne-energie LED verlichting kit
met PIR Bewegingssensor

Lees deze handleiding zorgvuldig en volg alle instructies om veiligheid en optimale prestaties van uw SOLARDISCOVERY™ te 
garanderen. Lees alle waarschuwingen en aandachtspunten voordat u het product in gebruik neemt.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE VERWIJZING
DISCLAIMER
Hoewel elk voorzorgsmaatregel is genomen om de nauwkeurigheid van deze handleiding te garanderen, neemt XUNZEL geen 
aansprakelijkheid voor fouten of omissies. De specificaties en productfunctionaliteit kunnen veranderen zonder aankondiging.
BELANGRIJK
Lees deze handleiding in zijn geheel voordat u uw SOLARDISCOVERY™ in gebruik neemt. Verkeerd gebruik kan resulteren in 
schade aan het product en kan zorgen voor ernstig of zelfs dodelijk letsel.
DOCUMENTCODE VAN HANDLEIDING: SOLARDISCOVERY™  Rev01 – XU-2711215-AI NL
Contactinformatie XUNZEL: Email: info@xunzel.com   -  Web: www.xunzel.com

INSTALLATIE VAN UW SOLARDISCOVERY™
Wees ervan bewust dat toegang tot DIRECT ZONLICHT belangrijk is voor optimale prestaties van uw SOLARDISCOVERY™. Des te 
meer zonlicht de zonnecel van de SOLARDISCOVERY™ gedurende de dag ontvangt, des te langer de SOLARDISCOVERY™ licht zal 
geven. Houdt bij het kiezen van een installatie locatie voor uw SOLARDISCOVERY™ dus rekening met de hoeveelheid zonlicht.
HOOFDUNIT
De hoofdunit bevat de lamp (2 LEDs van 0.5W), bewegingssensor en batterij (NiMH oplaadbare batterij, 3x 1.2V 600mAh). 
Houdt bij de installatie van het hoofdunit rekening met dat de bewegingssensor bewegingen kan detecteren tot maximaal 8 
meter afstand tot de hoofdunit, binnen een horizontaal gezichtsveld van 120° bij een omgevingstemperatuur van
25° Celsius. Het detectiebereik kan veranderen met een verandering in de omgevingstemperatuur en hangt ook af van de 
montage hoogte en locatie. Passieve infrarood bewegingssensoren zijn gevoeliger in koude en droge klimaten. De gevoeligheid
neemt af bij een warme en vochtige lucht.
Om de SOLARDISCOVERY™ verticaal te monteren als veiligheidsverlichting, monteert u de hoofdunit aan een vast oppervlak 
zoals weergegeven in de figuur. Gebruik hiervoor de twee meegeleverde schroeven.
ZONNECEL
De zonnecel is één van de voornaamste energiebronnen voor de SOLARDISCOVERY™. De zonnecel zet de energie van de zon om 
in elektriciteit die de batterij in de hoofdunit oplaadt. Wees ervan bewust dat toegang tot DIRECT ZONLICHT belangrijk is voor 
optimale prestaties van uw SOLARDISCOVERY™. Des te meer zonlicht de zonnecel gedurende de dag ontvangt, des te langer de 
SOLARDISCOVERY™ licht zal geven. Gebruik drie van de meegeleverde schroeven om de zonnecel te monteren aan een vast 
oppervlak. Wees er zeker van dat de zonnecel stevig gemonteerd is aan het vaste oppervlak.
U kan de hoek van de zonnecel aanpassen om er voor te zorgen dat de zonnecel zoveel mogelijk zonne-energie ontvangt. Als 
laatste dient u de zonnecel zijn voedingskabel te  leggen en te verbinden aan de zijkant van de hoofdunit.
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OPLADEN BATTERIJEN IN HOOFDUNIT
Op de hoofdunit bevindt zich een schakelaar met twee standen.  ● OFF      ● ON

ON — 
De hoofdunit laadt bij ontvangst van elektriciteit gegenereerd door de zonnecel op en ontlaadt door 
licht te geven als er beweging is gedetecteerd.
OFF --- 
De hoofdunit laadt alleen op en het licht gaat ‘s nachts niet aan.

Nadat u de SOLARDISCOVERY™ voor het eerst heeft geïnstalleerd, moet u de batterij eerst drie zonnige dagen laten opladen. 
Dit doet u door de hoofdunit schakelaar op Off te zetten. Nadat de batterij drie dagen op heeft kunnen laden kunt u de 
SOLARDISCOVERY™ normaal gebruiken door de schakelaar op On te zetten.
AANPASSEN VAN DE BEWEGINGSSENSOR
Nadat u de batterij drie dagen lang heeft opgeladen moet u de schakelaar op On zetten voordat u verder kan gaan met de 
aanpassingen aan de instellingen.
Op de hoofdunit zitten er twee draaiknoppen: TIME / LUX

1) TIME --- Met deze knop kunt u aanpassen hoe lang het licht brandt nadat er een beweging is 
gedetecteerd door de bewegingssensor. Deze tijd is aan te passen binnen een bereik van 10 seconden 
tot 1 minuut. Als de bewegingssensor opnieuw een beweging detecteert terwijl het licht al brandt, 
begint de hoofdunit opnieuw met het branden voor de ingestelde tijd. 
2) LUX – Met deze draaiknop past u aan vanaf welke lichtsterkte de hoofdunit het licht laat branden. De 
lichtsterkte wordt gemeten door een ingebouwde sensor. Als u de draaiknop naar de (☼) draait, zal het 
licht vanaf een hoge omgevings lichtsterkte branden. Als u de draaiknop naar de (�) draait, zal het licht 
pas branden bij een lage omgevings lichtsterkte. U kunt de gewenste lichtsterkte bereiken door de knop 
binnen dit bereik te draaien.

Als de draaiknop te ver naar de illustratie van de zon staat gedraaid zal de hoofdunit de lichten ook overdag doen branden. 
Hierdoor zal de hoofdunit ‘s avonds minder energie hebben om de lichten dan te branden en kan de batterij leeg raken.
BEWEGINGSSENSOR TESTEN
Richt de bewegingssensor op het gebied waar hij bewegingen moet detecteren en draai de TIME knop naar de laagste stand, 
draai daarna de LUX knop naar de (☼). Loop nu langzaam door het gebied waar de bewegingssensor op gericht staat. Het 
licht zal aan moeten gaan. Loop door dit gebied op verschillende afstanden van de bewegingssensor om het bereik te testen.
BATTERIJ VERVANGEN
Pas op: Voordat u de batterij vervangt moet u eerst de schakelaar op de hoofdunit in de OFF positie zetten.
De batterij in uw SOLARDISCOVERY™ heeft een levensduur van twee jaar.
De oude batterij kan worden vervangen door eerst de hoofdunit van het oppervlak waarop hij gemonteerd is af te halen. En 
daarna de batterij uit de hoofdunit te vervangen.
(Pas op: Verbindt de (+) en (-) accupolen correct aan de bijbehorende (+) en (-) batterij terminals. Als u deze verkeerd 
verbindt kan de SOLARDISCOVERY™ ernstige schade oplopen)
Het is belangrijk om de oude batterij op een milieubewuste manier weg te gooien. Gooi de batterij weg volgens de geldende 
wetten in uw gemeente.
AFSTELLEN VAN DE LAMP
Richt de lamp op het gebied dat u wilt verlichten.
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN ELEKTRICITEIT EN VEILIGHEID
1. Beschadig niet de voedingskabel die van de zonnecel naar de hoofdunit loopt. Gebruik het product niet als deze kabel 

beschadigd of gerafeld raakt.
2. Dompel de componenten niet in een vloeistof.
3. Gebruik alleen de geleverde SOLARDISCOVERY™ zonnecel als voeding naar de hoofdunit. Gebruik van een andere 

voedingsbron kan zorgen voor letsel en schade aan het product. Bij gebruik van een andere voedingsbron vervalt uw garantie.
4. Zorg ervoor dat de voedingskabel stevig bevestigd is en niet een struikelgevaar vormt.
5. Wanneer u de batterij vervangt moet u oppassen voor scherpe hoeken die u of de draden kunnen snijden. Trek ook nooit 

zomaar aan een kabel.

SCHOONMAKEN
Het is belangrijk dat de zonnecel schoon blijft. Een vieze zonnecel zal de batterij niet volledig kunnen opladen, en zal zo voor 
een kortere levensduur van de batterij zorgen. De werking van het product kan niet worden gegarandeerd bij een vieze zonnecel.
OPSLAG
Als u de SOLARDISCOVERY™ wenst op te slaan voor meer dan twee of drie dagen, volg dan deze stappen om schade aan de 
batterij te voorkomen:

1. Zet de schakelaar op de hoofdunit in de OFF positie.
2. Sla de hoofdunit en zonnecel ergens op waar de zonnecel nog wel een beetje licht ontvangt zodat de batterij een lading 

blijft houden gedurende de opslag.
3. Bij langdurig opslag moet de batterij eens in de vier maanden volledig opgeladen worden. Na langdurig opslag kunnen wij 

de prestaties van de SOLARDISCOVERY™ niet garanderen.
PROBLEEMOPLOSSING
1. Het licht gaat niet aan

Zorg ervoor dat:
1. De schakelaar op de hoofdunit in de ON positie staat.
2. De LUX draaiknop niet te ver richting de (�) staat.
3. De bewegingssensor is gepositioneerd om bewegingen te detecteren.
4. De zonnecel zo staat dat hij voldoende zonlicht ontvangt om de batterij op te laden.
5. De voedingskabel naar de hoofdunit verbonden en niet beschadigd is.
6. De batterij voldoende lading heeft. (schakelaar OFF en drie dagen laden)

2. De lichten gaan aan als het nog dag is
Zorg ervoor dat:
1. De LUX draaiknop niet te ver naar de (�) staat. 

3. De lichten knipperen snel
Oplossing: 
1. Draai de LUX draaiknop meer naar de (☼) .
2. Laad de batterij drie dagen op (schakelaar OFF en drie dagen opladen in de zon).

4. Het licht is niet zo fel als gewoonlijk
Oplossing:
1. Laad de batterij drie dagen op (schakelaar OFF en drie dagen opladen in de zon).
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GARANTIE
Dit product heeft een garantie van 2 jaar vanaf aankoopdatum op fabricagefouten en functionaliteit. Deze garantie geldt niet als het product 
verkeerd gebruikt of misbruikt is, of als het product ongeautoriseerd gerepareerd of gemodificeerd is. Om van deze garantie
gebruik te maken moet u een aankoopbewijs kunnen laten zien.

Voorschriften voor het afdanken van apparaten voor privé-huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met uw andere huishoudelijke afval mag worden weggegooid. In plaats 
daarvan moet u deze apparaten inleveren bij een officieel afvalpunt waar elektrische en elektronische apparaten worden ingezameld voor 
recycling. Door apparaten in te zamelen en te recyclen wanneer u deze afdankt, worden natuurlijke bronnen gespaard en wordt gezorgd dat de 
apparaten worden gerecycled op een verantwoorde wijze voor mens en milieu. Neem contact op met de gemeentelijke afdeling, de afvaldienst of 
de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer informatie over de plaatsen waar apparaten worden ingezameld voor recycling.
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