
LAMPĂ DE VEGHE CU LED ŞI SENZOR DE MIŞCARE (ALBĂ) 
Cod produs: 570641 

 

Domeniu de utilizare 

Produsul trebuie conectat la o priză (230 V~/50 Hz) şi serveşte ca lampă de veghe. 

Lampa poate fi activată prin intermediul unui comutator (lumină permanentă) sau a 

detectorului de mişcare PIR. 

Produsul poate fi folosit numai în spaţii interioare uscate. 

 

Conţinut colet 

 Lampă de veghe 

 Manual de utilizare 

 

Caracteristici 

 Se alimentează de la o sursă de energie de 230 V~/50 Hz. 

 Consumul este de aproximativ 0,6 W. 

 LED integrat pentru un consum mai mic de energie şi durata de funcţionare mai 

mare. 

 Se pot selecta trei moduri de funcţionare (lumină de veghe, lumină permanentă şi 

lumină activată prin detectorul de mişcare). 

 

Instrucţiuni de siguranţă 

Orice daune produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de 

utilizare vor avea drept consecinţă anularea garanţiei! Nu ne asumăm 

responsabilitatea pentru eventualele prejudicii! 

Totodată, nu ne asumăm nicio răspundere în cazul daunelor materiale 

sau al vătămării corporale provocate de utilizarea necorespunzătoare a 

produsului sau nerespectarea acestor instrucţiuni de siguranţă! În 

aceste cazuri, garanţia va fi anulată. 

 Din motive de securitate şi conformitate (CE), orice conversie şi/sau modificare 

neautorizată a produsului este strict interzisă. 

 Produsul este construit conform normelor clasei II de protecţie. Ca sursă de 

tensiune poate fi folosită numai o priză standard de reţea (230 V~/50 Hz). 



 Produsul nu este o jucărie şi prin urmare nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. Ei 

nu conştientizează pericolele ce decurg din folosirea incorectă a aparatelor electrice. 

Fiţi deosebit de atenţi, mai ales dacă în preajma produsului se află copii. 

 Produsul nu poate fi folosit decât în spaţii interioare uscate. Lampa nu trebuie să fie 

umedă sau udă, în caz contrar existând riscul unui şoc electric fatal! Nu atingeţi 

niciodată produsul cu mâinile ude sau umede. 

 Nu expuneţi niciodată dispozitivul la lumina directă a soarelui, la temperaturi 

extreme (< 0°C sau > +50°C), vibraţii puternice, umiditatea ridicată sau stres mecanic 

puternic. 

 Nu lăsaţi materialele de ambalaj (folii sau pungi de plastic, bucăţi de polistiren etc.) 

la întâmplare, deoarece acestea pot deveni jucării periculoase pentru copii.  

 Niciodată nu introduceţi produsul în priză imediat după ce l-aţi mutat dintr-o 

încăpere rece într-una încălzită. Condensul care se formează poate deteriora produsul. 

În plus, există riscul unui şoc electric! Lăsaţi aparatul la temperatura camerei până 

când condensul dispare complet. Acest proces poate dura câteva ore. 

 Aparatul nu este destinat uzului comercial. 

 

Punerea în funcţiune 

 Conectaţi lampa de veghe la o priză 230 V~/50 Hz. 

 

Lampa de veghe trebuie conectată întotdeauna direct la priză. Nu utilizaţi 

niciodată un prelungitor. 

 

 Cu ajutorul comutatorului glisant „MOTION/ON/PHOTO”, selectaţi unul din cele 

trei moduri de funcţionare: 

 

1. Setarea modului de funcţionare „MOTION” 

Senzorul de mişcare PIR integrat în aparat va aprinde lumina în momentul în care va 

detecta mişcare. Lumina se va stinge după circa 90 de secunde. 

În plus, produsul are un senzor crepuscular care previne aprinderea lămpii de veghe 

pe parcursul zilei, când există suficientă lumină. Vă recomandăm să testaţi această 

funcţie. 

 



Detectorul de mişcare PIR se bazează pe diferenţele de căldură produse de 

o persoană aflată în mişcare (sau de un animal suficient de mare) faţă de 

temperatura ambientală. 

Nu amplasaţi aparatul lângă o sursă de căldură sau ferestre sau într-un loc 

unde este expus la lumina directă a soarelui. 

 

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că, după introducerea lămpii de veghe în priză, 

trebuie să treacă circa un minut până la activarea modului de funcţionare „MOTION”. 

În acest timp, senzorul PIR se adaptează la temperatura ambientală. Numai după 

aceea, senzorul poate funcţiona precis. 

Raza de operare a senzorului PIR este de circa 8 m (25 ft). Unghiul de detecţie al 

senzorului PIR este de circa 110° (aproximativ 55° în orice direcţie). 

 

2. Setarea modului de funcţionare „ON” 

Lumina de veghe este pornită permanent. De exemplu, puteţi folosi acest mod pe casa 

scării sau ca iluminat în caz de urgenţe. 

 

3. Setarea modului de funcţionare „PHOTO” 

Senzorul crepuscular integrat activează automat lampa de veghe dacă luminozitatea 

ambientală este sub nivelul presetat (de pildă, seara). Lampa de veghe se stinge 

automat când intensitatea luminii naturale atinge din nou nivelul presetat. 

 

Manevrarea 

Produsul trebuie folosit numai în spaţii interioare uscate. 

Următoarele condiţii nefavorabile trebuie evitate pe parcursul transportului şi/sau a 

instalării: 

  Umezeală sau umiditate ridicată a aerului 

  Expunere la lumina directă a soarelui 

  Căldură sau frig extrem 

  Praf sau gaze inflamabile, vapori sau solvenţi 

  Vibraţii puternice 

  Câmp magnetic puternic ca şi cel din apropierea maşinilor sau difuzoarelor 

 



Nu utilizaţi niciodată produsul imediat după ce l-aţi adus dintr-o încăpere rece într-

una încălzită. 

 

Înainte de a-l conecta la priză, lăsaţi produsul să se acomodeze cu 

temperatura camerei. Acest lucru e posibil să dureze câteva ore. În caz 

contrar, există riscul unui şoc electric! 

Asiguraţi-vă că izolaţia produsului nu este deteriorată sau distrusă. este corect izolat şi 

că nu există porţiuni cu defecţiuni. Carcasa nu trebuie deschisă! În interiorul acesteia 

nu există componente care să necesite operaţiuni de întreţinere. 

Verificaţi lampa de veghe de fiecare dată înainte de a o folosi. 

 

Dacă descoperiţi orice semne de deteriorare, NU conectaţi produsul la 

priză. Pericol de moarte! 

 

Orice operaţiune de reparaţie sau întreţinere trebuie efectuată numai de personal 

autorizat. 

Dacă aveţi motive să credeţi că produsul nu mai poate fi utilizat în condiţii de 

siguranţă, opriţi-l imediat şi asiguraţi-vă că nu poate fi pornit în mod accidental. 

Funcţionarea în siguranţă nu mai este posibilă dacă produsul: 

 - prezintă semne de deteriorare vizibile 

 - nu mai funcţionează 

 - a fost depozitat o perioadă mai lungă de timp în condiţii improprii 

 - a fost supus unor solicitări foarte mari pe durata transportului 
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