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Handleiding Lokinstallatie LK2.3  

Taal: NL 

Versie handleiding: 2.3.0 
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Ecologisch gebruik: 

De lokinstallatie LK2 kan gebruikt worden in dieren te lokken of te verjagen door 

het afspelen van specifieke dierengeluiden. De installatie kan rekening houden met 

zons- op en zonsondergang en kan zo voor specifieke taken worden ingezet. De 

installatie is zelfvoorzienend en energieneutraal door middel van het bijgeleverde 

zonnepaneel. De box is spatwater dicht en kan bevestigt worden doormiddel van 

montage-gaten die bereikbaar zijn als de box open is.  

 

Functies: 

• 2 Instelbare afspeeltijdsblokken die starten en stoppen basis van: 

o Zonsopgang tot x tijd er voor of erna. 

o Zonsondergang tot x tijd er voor of erna. 

o Vaste tijden. 

o Per tijdsblok te kiezen bestand. 

• Weergegeven van ingestelde timers. 

• Afspelen mp3 bestanden van verwijderbare SD kaart. 

• Instelbaar volume (0-30). 

• Instellen datum en klok. 

o Automatische zomer-wintertijd wisseling indien gewenst. 

• Oplaadbare accu buffer, tot 4 dagen zonder laden. 

• Energiebesparing na weinig zon / lege accu.  

• Ingestellen blijven behouden na uitschakelen box. 

• Handmatig continue herhalen audio. 

 

Inhoud: 

• Lokinstallatie LK2 

o Inclusief SD kaart met 7 geluidsfragmenten. 

• Zonnepaneel met ±5 meter kabel. 

• Net adapter met ±1 meter kabel. 

• Handleiding. 

 

 

Specificaties: 

• Voertaal menu: Engels. 

• Werktekeningen met functies (knoppen) 

• Montage en afmetingen (zie onder. 

• Afbeelding frequentie spectrum. 

• Zonnepaneel 55w. 

• Netadapter 18w. 

• Accu 108wh. 
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Specificaties vervolg: 

• SD-kaart:  

o 4GB. 

o 10 vooraf geleverde geluiden. 

• Afmetingen 

o Box: 300x200x150 

o Zonnepaneel: 668x545x25mm 

• Gewicht: 7 KG. 

• Stand-by: 1 jaar. 

• Werktijd zonder laden: 4 dagen. 

• Spatwaterdicht. 

• CE. *V3.0 of later. 

• Knoopcel batterij realtime clock: CR2032 

• Type: UXL9-12  

o Capaciteit: 9Ah  

o Kleur: Wit RAL 7035. 

• 2 Speakers frequentiespectrum en richtingspatroon:  
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Onderhoud / reparaties: 

• Realtime clock batterij levensduur minimaal 7 jaar. 

• Accu levensduur: minimaal 5 jaar. 

• Vervangende delen verkrijgbaar: 

o PCB. 

o Speakers. 

o Behuizing. 

o Plaatwerk. 

o Accu’s. 

o Knoopcel. 

• Reparaties kunnen ook worden uitgevoerd door HSH techniek B.V. 

 

Informatie omtrent recyclen: 

• Recyclen bij HSH techniek B.V. 

• Materialen: 

o RVS 304 (EN1.4301) 

o Bouten / moeren: RVS 304. 

o S235 verzinkt frame. 

o Aluminium. 

o Koper. 

o Kunststoffen: 

▪ Polycarbonaat 

o PCB loodvrij. 

 

 

 

 

  



5 
 

Beschrijving lokinstallatie 

Bedieningspaneel: 

• Power knop. ‘Power’ 

• Menu knop. ‘Select’ / ‘Enter’ 

• Scherm. 

• SD-kaart slot. 

Exterieur: 

• 2 Speakers links en rechts. 

• Power connector met rubber afdichting. 

• Deur met slot. 
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Bedienen en instellen 

Inschakelen: 

Zet de schakelaar in de ‘ON’ positie. De box zal nu opstarten, het kan enige tijd duren 

totdat het scherm aan gaat (2-5 seconden). Daarna duurt het opstartscherm 3 seconden. 

Tijdens het opstarten worden de meest recente instellingen in het geheugen geladen. Het 

versie nummer van de firmware wordt ook weergeven. Momenteel V2.3. 

 

Fabrieksinstellingen resetten: 

Zet de box uit. Houd de menu knop ingedrukt en zet de box aan. Wacht totdat het scherm 

aan gaat en weergeeft: Resetting…  

De fabriek instellingen zijn nu gereset. De klok blijft wel ingesteld staan. 

 

Hoofdmenu: 

Na het opstarten verschijnt het meest linker scherm. Door te draaien aan de menuknop scrollt u door 

het menu. Door te klikken op de menuknop selecteert u de instelling en komt u in het submenu. 

Bijvoorbeeld ‘Set clock’ of ‘Set timer’ Deze submenu’s zijn verderop beschreven.  

 

 

 

 

 

Instellen klok ‘Set clock’: 

De klok moet goed zijn ingesteld om op de gewenste tijden te kunnen afspelen. 

• Draai aan de menu knop totdat het scherm weergeeft: ‘Set Clock’. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de menu knop om de dag te kiezen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de menu knop om het jaar tal te verhogen of te verlagen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de menu knop om de maanden te verhogen of te verlagen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de menu knop om de dagen te verhogen of te verlagen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 
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• Draai aan de menu knop om de uren te verhogen of te verlagen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de menu knop om de minuten te verhogen of te verlagen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de menu knop om de seconden te verhogen of te verlagen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de menu knop om het automatisch wisselen tussen zomer en wintertijd 

automatisch te laten doen of om dit niet automatisch te doen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

De klok is nu ingesteld. 

• Druk op de knop om het menu te verlaten.  

 

Extra informatie 

• Bij een volledig lege accu of het uitschakelen van de installatie blijft de tijd doortikken door 

een extra knoopcel batterij. 

• De installatie zal indien automatisch de zomer / wintertijd wijzigen. 

 

Instellen volume: ‘Set volume’ 

Het volume kan voor of tijdens het afspelen worden aangepast. 

• Draai aan de menu knop totdat het scherm weergeeft: ‘Set volume’. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de menuknop om het volume in te stellen (tussen 0 – 30). 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

Het volume wordt nu ingesteld en aangepast. Deze instelling blijft in het geheugen 

behouden.  

• Druk op de knop om het menu te verlaten. 
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Continue herhalen van audio ‘Manual repeat’: 

De installatie kan continue audio bestanden herhaalt afspelen. Dit is een handige functie 

voor een zeer kortdurende toepassing of kan gebruikt worden om de audio en volume te 

testen. 

• Draai aan de menu knop totdat het scherm weergeeft: ‘Manual repeat’. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de menu knop om het audio bestand te kiezen. Dit is een nummer van 

het aantal aanwezige bestanden op de SD kaart. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

De installatie zal nu het bestand afspelen en continue herhalen.  Bij het uitschakelen en later weer 

inschakelen zal de installatie weer starten met herhalen van het fragment. 

• Druk op de knop om het menu te verlaten. 

 

Timer instellen: 

De installatie kan op 2 verschillende tijdsblokken een fragment herhalend afspelen. Dit 

stelt u als volgt in: 

• Draai aan de menuknop totdat het scherm weergeeft: ‘Set timer’. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de menu knop en selecteer de timer (nummer 1 of 2). 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de menu knop en selecteer of de timer ingeschakeld ‘ON’(a) of 

uitgeschakeld ‘OFF’(b) moet worden. 

• Druk op de knop om te bevestigen.  

 

B: (Bij uitschakelen wordt het menu verlaten). 

• Druk op de knop om te bevestigen.  

 

A: (Bij inschakelen)  

• Draai aan de menu knop om te kiezen voor een starttijd op vaste tijden (c) of op 

zongegevens (d). 

• Druk op de knop om te bevestigen.  
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C: (Bij vaste tijd) 

• Draai aan de menu knop om het start tijd uur te kiezen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de menu knop om het start tijd minuut te kiezen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

 

D: (Bij zonnetijd) 

• Draai aan de knop om zonsopgang of zonsondergang te kiezen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de knop om het aantal uren (-x) voor of het aantal uren (+x) na de 

gekozen zonsopgang of zonsondergang te selecteren. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

 

Voorbeeld 1: 

U kiest voor starten bij zonsopgang. U kiest voor een delay hour van -1. Dit betekend dat er 1 uur voor 

zonsopgang gestart wordt. Op 5 april komt de zon op om ongeveer 7:05. Dus het fragment zal gaan 

spelen op 6:05.  

Voorbeeld 2: 

U kiest voor starten bij zonsondergang. U kiest voor een delay hour van -4. Dit betekend dat er 4 uur 

voor zonsondergang gestart wordt met afspelen. Op 15 juni gaat de zon onder op 22:02. Dus het 

fragment zal starten te spelen op 18:02.  

 

Verder: 

• Draai aan de menu knop om te kiezen voor een eindtijd op vaste tijden (e) of op 

zongegevens (g). 

• Druk op de knop om te bevestigen.  

 

E: (Bij vaste tijd) 

• Draai aan de menu knop om het eind tijd uur te kiezen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de menu knop om het eind tijd minuut te kiezen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 
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G: (Bij zonnetijd) 

• Draai aan de knop om zonsopgang of zonsondergang te kiezen. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

• Draai aan de knop om het aantal uren (-x) voor of het aantal uren (+x) na de 

zonsopgang of zonsondergang te selecteren. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

 

Voorbeeld 1: 

U kiest voor eindigen bij zonsopgang. U kiest voor een delay hour van 5. Dit betekend dat er 5 uur na 

zonsopgang geëindigd wordt met afspelen. Op 5 april komt de zon op om ongeveer 7:05. Dus het 

fragment zal stoppen te spelen op 12:05.  

Voorbeeld 2: 

U kiest voor eindigen bij zonsondergang. U kiest voor een delay hour van -2. Dit betekend dat er 2 uur 

voor zonsondergang geëindigd wordt met afspelen. Op 15 juni gaat de zon onder op 22:02. Dus het 

fragment zal stoppen te spelen op 20:02.  

 

 

Verder: 

• Draai aan de knop om het af te spelen bestand te kiezen. 

• Druk op de knop om te bevestigen.  

Het menu zal nu sluiten met de melding dat de timer ingesteld is. 

• Druk op de knop om het menu te verlaten. 

 

Voorbeeld totaal: 

U kiest voor timer 1. U stelt in dat er gestart wordt met spelen bij zonsopgang. En gestopt wordt met 

spelen 2 uur en 30 minuten na zonsopgang. Daarna kiest u voor timer 2. U stelt in dat gestart wordt 3 

uur voor zonsondergang, en geëindigd wordt 1 uur na zonsondergang. Per timer kan een ander 

geluidsfragment worden afgespeeld. 
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View timers: 

Met deze functie kunnen de ingestelde timers bekeken worden. 

• Draai aan de menuknop totdat het scherm weergeeft: ‘View timer’. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

Timer 1 wordt nu weergegeven. Wanneer uitgeschakeld wordt er weergegeven ‘T1 disabled’ 

wanneer ingeschakeld wordt achtereenvolgens de volgende informatie getoond (bij het draaien van 

de menuknop): 

• De startmode:  

o Fixed time: Dus een vaste tijd. 

o Sunrise+: [±delay uren]:[ ±delay minutes]  

o Sunset+: [±delay uren]:[ ±delay minutes] 

• De actuele starttijd (op basis van de huidige datum). 

• De stopmode:  

o Fixed time: Dus een vaste tijd. 

o Sunrise+: [±delay uren]:[ ±delay minutes]  

o Sunset+: [±delay uren]:[ ±delay minutes] 

• De actuele stoptijd (op basis van de huidige datum). 

Als de datum veranderd passen zich de actuele start en stoptijden, wanneer ze op sun mode zijn 

gebaseerd zich automatisch aan. Pas u de datum handmatig aan zult u zien dat de tijden ook mee 

veranderen. Dit gaat in stappen van ongeveer een kwartier / 10 dagen. 

• Druk op de knop om timer 2 te bekijken. 

Timer 2 wordt nu weergegeven. Wanneer uitgeschakeld wordt weergegeven T2 disabled. 

Wanneer ingeschakeld kunt u de bijbehorende instellingen bekijken zoals hierboven 

toegelicht. 

• Druk op de knop om het menu te verlaten. 

Afspelen stoppen 

Het afspelen kan gestopt worden met de optie ‘stop play’. Hierdoor zal een ingestelde ‘repeat play’ / 

herhalend afspelen gestopt worden en uit het geheugen gewist worden. Een ingestelde timer blijft 

behouden alleen een actief tijdsblok wordt voor die dag gestopt. Wilt u de timer uitgeschakeld doet 

u dat in het menu stop timer. Het afspelen stoppen werkt als volgt: 

• Draai aan de knop en selecteer ‘stop play’. 

• Druk op de knop om te bevestigen. 

Het afspelen zal stoppen en de melding ‘play stopped’ wordt weergegeven. 

• Druk op de knop om het menu te verlaten. 

 

Uitschakelen: 

Zet de schakelaar in de ‘OFF’ positie. De box is nu uitgeschakeld. De gedane instellingen zijn alreeds 

opgeslagen.   
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Mechanische eigenschappen 

De box heeft de onderstaande buitenmaten. Houd er rekening mee dat de speakers vrij moeten zijn 

en er enige ruimte overgehouden wordt voor het aansluiten van de connector. 

 

  



13 
 

Montage gaten 

De box kan worden gemonteerd doormiddel van 4 montage gaten. Deze zijn bereikbaar wanneer de 

deur is geopend. 
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Verkorte handleiding taal EN aan binnenzijde kast: 

Attach the power adapter or solar panel to the box and screw the connector so that it is fully seated, to make sure it has full 

contact and is sealed off completely from incoming water or humidity. 

Make sure there is an SD-Card with audio files inserted into the box. 

Turn power button to ON (up) position to turn the box on. The box will start up and load the latest known settings. 

• Start up. 3 seconds: Unitura V2.3 - HSH techniek. 

• Main menu: 

o Set clock > Set year > Set month > Set day > Set hour > Set minute > Set seconds > DST mode > Clock set. 

> return main menu. 

o Set timer > Set timer 1/2 > 

▪ Set timer on: 

• Start time:  

o Sun mode:  

▪ Sunrise or Sunset > Delay hours: X > Delay minutes Y > Goto end 

time setting. 

o Time mode: 

▪ Start time hour: XX > Start time minute YY > Goto end time. 

• End time: 

o Sun mode:  

▪ Delay hours: X > Delay minutes Y > Goto end time setting. 

o Time mode: 

▪ Start time hour: XX > Start time minute YY > Goto end time. 

• File to play > Select file X > Timer is set. > return main menu. 

▪ Set timer off: 

• Timer is off. > return main menu. 

o View timer > T1 > T2 > return main menu. 

▪ Startmode: 

• Fixed time / sunrise+: [±delay hours]:[±delay minutes] / sunset+: [±delay 

hours]:[±delay minutes]. 

▪ Actual startime. 

▪ Stopmode: 

• Fixed time / sunrise+: [±delay hours]:[±delay minutes] / sunset+: [±delay 

hours]:[±delay minutes]. 

▪ Actual stoptime. 

o Manual Repeat > Select file to play: X > Manual repeat timer stopped. 

o Set volume > Set volume X > Volume is set. 

o Battery voltage: XX volts / yy% 

o Stop play > Play stopped > return main menu. 

Turn power button to OFF (down) position to turn the box off. Settings are saved even when power knob is turned off or 

battery is gone empty. With the box OFF no file will be played. Leave the box ON after installation and setting. 

Example of sun based* timer function: 

Start time: > Choose sunrise > Choose -1 hour delay. End time: Choose sunrise > Choose 2 hour delay. Choose file: File is 

played 1 hour before the sunrise until 2 hours after sunrise on each given date. 

*Sun based end or start times can be combined with set start or end times. 

 

Further information: 

Screen turns off automatically after 1 minute. 

Sunrise and sunset times are based upon 52.00 north, 5.00 east. With a resolution of 15 minutes or about 10 days. 

Box can be used for about 4 days without power.
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Speciale aanvragen: 

Indien gewenst kunt u voor speciale wensen voor uw project contact opnemen met HSH techniek B.V. 

Zo mogelijk kan door een firmware update of andere aanpassing aan uw aanvraag worden voldaan. 

 

Website: www.hshtechniek.nl 

Mail: info@hshtechniek.nl 

 

Levertijd lokinstallaties: 

In verband met de lange levertijd van bepaalde onderdelen benodigd voor de productie van de 

lokinstallaties, is het aan te bevelen verwachte aantallen te bestellen lokinstallaties zo spoedig 

mogelijk door te geven aan de leverancier. Hierdoor kunnen de onderdelen tijdig besteld en gemaakt 

worden. 

http://www.hshtechniek.nl/
mailto:info@hshtechniek.nl

