
Handleiding Lokinstallatie LK1. 

• De lokinstallatie kan worden opgeladen met het bijbehorende zonnepaneel of optioneel met 
een adapter. 

• De deur van de lokinstallatie kan worden geopend met de bijgeleverde sleutel. Achter de 
deur bevindt zich het bedieningspaneel. 

• De lokinstallatie kan worden ingeschakeld met de toggle switch. 
o Let op: Uitgezonderd de tijd onhoudt de lokbox geen instellingen die gedaan zijn als 

de lokinstallatie weer wordt uitgezet.  
• De lokinstallatie geeft de melding ‘low battery’ als de batterij leeg is. 
• De lokinstallatie geeft de melding ‘no files’ als er geen SD kaart of geen MP3-bestanden op 

de SD kaart zijn aangetroffen. 
o Door technische redenen moeten er minstens twee MP3-bestanden op de SD kaart 

staan waarvan er helaas maar 1 geselecteerd kan worden. Een oplossing is om een 
bestandje die niet geselecteerd kan worden er dubbel op te zetten. 

• Via de draai/ druk knop kan door het menu gescrold worden. 
o Draaien links of rechts gaat door een menu of verhoogt of verlaagd een waarde, 

bijvoorbeeld de tijd. 
o Drukken op de knop zorgt ervoor dat je in het submenu komt of een instelling doet. 

(Bijvoorbeeld, draaien tot ‘manual repeat’ > drukken > Draaien tot het juiste bestand 
nummer > drukken, en hij begint te spelen. > drukken en je bent terug in het menu.). 

• De tijd kan worden ingesteld bij het menu ‘set clock’. Drukken brengt je naar de eerste 
instelling: het uur, draaien verhoogt of verlaagt het uur, drukken brengt je naar minuten etc. 

• De timer kan worden ingesteld bij ‘set timer’. Hier kan de timer uit of aangezet worden, en 
de begin- en eindtijd geselecteerd worden.  

o De lokinstallatie begint niet direct te spelen. Hij begint pas te spelen precies op het 
moment dat het zo laat is als is ingesteld. Maar er kan wel handmatig alvast 
begonnen worden door ‘manual repeat’ het bestand te kiezen. De lokinstallatie zal 
op de eindtijd het spelen stoppen, en op de begintijd weer hervatten. 

• Het volume kan worden ingesteld bij ‘set volume’. Drukken brengt je bij de waarde, deze kan 
dan omhoog of omlaag gedraaid worden, drukken stelt het in. Nogmaals drukken brengt je 
terug bij het menu. 

• Het spelen kan gestopt worden bij ‘stop play’. 
• De spanning kan worden afgelezen bij ‘voltage’. Bij een spanning onder de 10V zal de 

lokinstallatie geen muziek afspelen om energie te besparen. Wanneer d.m.v. de zon de accu 
weer voldoende energie heeft zal de lokinstallatie het spelen hervatten. Wanneer de 
spanning helemaal wegvalt zijn de instellingen kwijt. 

Onderstaand hardware informatie bedieningspaneel. 
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Overzicht en gebruiksstappen van het menu. 

 

             
 

 

 

 

 


