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Stap 1

Wanneer je de doos opent, zie je het zonnepaneel 
meteen liggen. Leg deze aan de kant en maak de 
doosjes open: 
•  Langwerpige doos: oplader en vier opbouw led-

lampen. 
• Kleinere doos: system kastje. 
• Zakje: tie-wraps, splitter en schroevendraaier. 
• Zonnepaneel; folie verwijderen

Controleer de inhoud van de doos 
en download de apps

Download de apps Lumos: Sun and Moon 
Tracker en Espressif Esptouch. Deze heb je later 
nodig om de Parasolar te installeren. De apps 
zijn verkrijgbaar voor iOS en Android. 
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Instructievideo
Bekijk de instructie  video via de QR code.  



Stap 2
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Prik de oplader in het stopcontact en verbind 
deze met het systeemkastje in de kleine ingang, 
waar het zonnetje bij staat.  
  
Druk nu eenmalig op het knopje, het systeem-
kastje komt nu uit de stand-by modus en het 
lampje kleurt blauw. 
 
In sommige gevallen is het systeemkastje in 
diepe slaapmodus en reageert het lampje niet 
op het knopje. Kijk dan in de troubleshooter hoe 
je het kastje uit de diepe slaap haalt. 

Is het lampje wel blauw, ga dan verder.

 

Controleer de werking van het 
systeemkastje systeemkastje
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Stap 3
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Zorg dat het kastje verbonden blijft met de oplader 
en plaats één opbouw ledlamp in de grote ingang 
van het systeemkastje. 
  
Zorg dat je verbonden bent met het wifinetwerk waar 
je de Parasolar mee wilt verbinden. Dit is bij voorkeur 
een wifinetwerk met een wachtwoord.

Open de App Espressif Esptouch op je telefoon en
klik op EspTouch.

Vul bij ‘Password’ je wifiwachtwoord in, maar 
druk nog niet op ‘Confirm’.

Op het systeemkastje houd je het knopje zachtjes 
ingedrukt totdat het ledje twee keer blauw en daarna 
twee keer groen knippert. Hierna laat je het knopje 
direct los. 

De opbouw ledlamp begint nu zachtjes te knipperen. 

Verbind de Parasolar met wifi
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Stap 4
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7 Klik in de app onderin het scherm op de knop ‘Confirm’ zodat  
de app jouw Parasolar met het wifinetwerk kan verbinden. 

Is het gelukt? Dan zie je een scherm met ‘Execute result’. 
Klik op ‘OK’ en de Parasolar is nu verbonden met je netwerk. 

Heb je de sluitingstijden van jouw terras al doorgegeven aan  
onze supportafdeling? Dit is een mooi moment. 

Herhaal deze stap voor ieder systeemkastje dat je wilt verbinden. 

Het is tijd om de Parasolar te voorzien van zonnestroom! 

Open de app Lumos op je telefoon en bekijk op 
het terras welke kant van de parasol de meeste 
zon krijgt. 

Voorbereiding installatie zonnepaneel

→    vervolg Stap 3
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Stap 5

Stap 6

Het systeemkastje moet minstens een uur 
opladen. Daarna is het tijd om hem te plaatsen. 

Aan de achterkant van het kastje zit een band 
waar twee tie-wraps doorheen gehaald kunnen 
worden. 

Maak de kabels van iedere ledlamp los en 
verwijder de rode folie van de tapeplakker. 

Zorg dat de plekken waar je de ledlampen gaat 
plakken, schoon en droog zijn. 

Installatie systeemkastje voorbereiden 

Bevestig en verbinden ledlampen 

1

1

2

2

2

Parasolar Installatiehandleiding    7    www.solarcustoms.com



Stap 7

Open de parasol en pak je trapje erbij. 

Trek de beschermfolie van het zonnepaneel en 
pak alvast twee tie-wraps. 

Schuif het zonnepaneel voorzichtig door de 
opening van de parasol naar buiten, totdat 
alleen het gebogen gedeelte van de aluminium 
plaat nog over is aan de binnenzijde. 

Doe de tie-wraps door de gaten in de 
aluminiumplaat en bevestig deze aan de ligger 
waar het doek ook op ligt. Let op: de kabel gaat 
door de opening van parasol naar binnen, bij de 
volgende stap stop je hem in het kastje.

Knip de tie-wraps netjes af bij het kopje zodat er 
niks uitsteekt

Installeren zonnepaneel in de parasol
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Stap 8

Bevestig het systeemkastje met de tie-wraps 
aan dezelfde ligger waaraan het zonnepaneel 
is vastgemaakt, maar dan ongeveer 20 
centimeter lager. 

Zorg dat het kastje goed strak op de ligger 
bevestigd is en knip de tie-wraps netjes af bij 
het kopje. 

Klik het zonnepaneel nu in de kleine ingang op 
het kastje. 

Als je de installatie doet bij zonnig weer, zal 
het ledje op het systeemkastje meteen blauw 
branden ter indicatie dat er wordt opgeladen

Bevestigen systeemkastje
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Stap 9

Stap 10

Plak de ledlampen op hun plek met de 
kabeluitgang richting de top van de parasol. 
 
Plak in iedere hoek een ledlamp met de 
lichtrichting naar beneden. 

Breng de kabel langs of bovenop de ligger, 
tussen het doek bijvoorbeeld, naar boven en 
maak om de meter vast met een tie-wrap. 

Breng de stekkers ter hoogte van het 
systeemkastje bij elkaar en klik ze in de 4-1 
splitter
 
Klik de splitter in de grote opening van het 
systeemkastje. 

Installatie ledlampen

Verbind de stekkers en geniet van  
uw duurzame lichtbeleving
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Klaar!

Controleer met het knopje de werking van de 
ledlampen. Je kunt met vijf keer drukken door de 
testmodus rouleren. 

Gebruik de overige tie-wraps om de kabels 
ter hoogte van het kastje netjes strak tegen 
de ligger weg te werken. Let op dat de stekker 
ruimte heeft om te bewegen bij het openen en 
sluiten van de parasol.

Je bent nu klaar met het installeren van de 
Parasolar. Problemen met de installatie of heb je 
liever dat wij het doen? Neem dan direct contact 
op. Stuur een mail naar info@solarcustoms.com 
of bel 06 - 532 47 349

De parasolar is nu klaar voor gebruik

Instructievideo
Bekijk de instructie  - 

video via de QR code.  
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→    vervolg Stap 10
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Solar Customs
Hurksestraat 19
5652 AH Eindhoven
info@solarcustoms.com
06 - 532 47 349


