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SPOT HALOGEN SUBACVATIC AQUA 

Cod produs: 570902 

 

Domeniu de utilizare 

Produsul este destinat iluminării decorative a grădinii, iazurilor de grădină, intrării în 

casă, aleilor din grădină etc. Aparatul poate fi amplasat şi utilizat atât în interior, cât şi 

afară, în exterior. Datorită clasei sale de protecţie IP68, produsul este, de asemenea, 

autorizat pentru instalarea permanentă sub apă (adâncime maximă de amplasare: 1 m). 

Utilizarea în alte scopuri decât cel descris mai sus poate provoca deteriorarea 

produsului şi, mai mult decât atât, implică riscuri suplimentare, ca de exemplu 

scurtcircuit, incendiu, şoc electric etc. Orice transformare ori modificare adusă 

produsului sau părţilor sale componente este interzisă! 

 

Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă! 

 

Conţinutul pachetului de livrare 

• carcasa spotului (becul nu este inclus) 

• etrier de fixare 

• tijă de legare la pământ 

• materiale de instalare 

• manual de utilizare 

 

Instrucţiuni de siguranţă 

 Orice daune produse ca urmare a nerespectării acestor instrucţiuni 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. 
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• Din motive de securitate şi conformitate (CE), transformările neautorizate 

şi/sau modificările aduse produsului sunt interzise. 

• Spotul este omologat pentru a fi utilizat numai prin intermediul unui 

transformator pentru becuri halogen adecvat şi al unui sistem de 12 V. 

• Ca sursă luminoasă, utilizaţi numai un bec halogen dicroic (12 V, max. 20 W). 

• Utilizaţi produsul numai la o adâncime maximă a apei de 1 m. 

• Nu lăsaţi ambalajul produsului la întâmplare. Foliile sau pungile din plastic, 

bucăţile de polistiren etc. reprezintă un pericol pentru copii. 

• În centrele comerciale şi spaţiile industriale, trebuie respectate reglementările 

pentru prevenirea accidentelor stabilite de către asociaţiile profesionale care 

lucrează în domeniul instalaţiilor electrice şi al echipamentelor industriale!   

 

Conectarea şi instalarea spotului 

• În funcţie de locul instalării, ataşaţi mai întâi tija de legare la pământ la etrierul 

de fixare. Dacă doriţi să montaţi spotul pe perete, de exemplu, prindeţi etrierul 

de fixare direct pe perete cu ajutorul şuruburilor. 

• Apoi, prindeţi spotul de etrierul de fixare. Cele două piuliţe pătrate sunt 

destinate montării în orificiile laterale corespunzătoare ale spotului. 

• Legaţi cablul de conectare la sursa de alimentare (transformator pentru becuri 

halogen la 12 V). În funcţie de locul instalării transformatorului pentru becuri 

halogen, acesta trebuie să fie omologat pentru utilizarea în spaţii exterioare. 

• Amplasaţi spotul într-un loc adecvat. Alegeţi locul de instalare astfel încât 

nimeni să nu se împiedice de spot sau de cablu. 

Vă rugăm să asiguraţi o distanţă de minimum 50 cm între partea din faţă  

             a spotului şi zonele iluminate. Există pericol de incendiu din cauza 

 căldurii. 

             De asemenea, carcasa spotului se încălzeşte foarte tare în timpul utilizării  

             produsului. Nu o atingeţi! Riscaţi să vă alegeţi cu arsuri!  

• Instalaţi cablul de conectare în aşa fel încât să nu poată fi deteriorat (de 

exemplu, în timpul grădinăritului). Dacă este necesar, folosiţi tuburi de 

protecţie adecvate. 
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Ajustarea spotului 

Spotul poate fi ajustat prin slăbirea celor două şuruburi de pe etrierul de fixare. 

Strângeţi la loc şuruburile după ce aţi ajustat spotul. 

 

Montarea/înlocuirea becului 

Becul, la fel ca şi carcasa spotului, se încălzeşte foarte tare în timpul   

             funcţionării. Risc de arsură! Lăsaţi, aşadar, becul şi carcasa spotului  

             să se răcească înainte de a înlocui becul defect! 

• Opriţi alimentarea cu energie electrică a spotului. 

• Apoi, deşurubaţi cele patru şuruburi de pe suprafaţa superioară a spotului 

pentru a scoate capacul aparatului. Îndepărtaţi capacul spotului (împreună cu 

placa de acoperire) separându-l de restul carcasei. 

• Introduceţi un bec halogen dicroic, 12 V, max. 20 W, soclu GU5.3 în soclul 

din carcasa spotului. 

Nu utilizaţi niciodată becuri mai puternice, deoarece acestea ar putea  

             supraîncălzi şi distruge spotul!  

• Puneţi capacul la loc pe dispozitiv şi înşurubaţi strâns şuruburile. Asiguraţi-vă 

ca garnitura de cauciuc să fie inserată corect (inseraţi garnitura inelară, 

poziţionaţi placa deasupra şi fixaţi capacul cu ajutorul şuruburilor). 

• Apoi, porniţi alimentarea cu energie şi verificaţi buna funcţionare a spotului. 

 

Manevrare 

 •  Ca sursă de alimentare, folosiţi un transformator pentru becuri halogen  

 adecvat (în funcţie de locul de instalare, folosiţi un transformator omologat   

 pentru utilizarea în spaţii exterioare!). 

             •  Datorită clasei sale de protecţie IP68, produsul este autorizat şi pentru   

                 instalarea permanentă sub apă (adâncimea maximă de instalare: 1 m).  

•  Pentru utilizarea în spaţii exterioare, folosiţi numai transformatoare, prize,  
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                cabluri de conectare sau cabluri prelungitoare autorizate pentru utilizarea  

                exterioară. 

             •  Nu introduceţi niciodată o fişă de curent udă într-o priză de reţea (de   

                exemplu, după ce fişa a căzut în iarba udă). 

             •  Separaţi produsul de sursa de alimentare atunci când nu îl utilizaţi. 

 

Întreţinere şi curăţare 

Produsul nu necesită operaţiuni de întreţinere, cu excepţia înlocuirii ocazionale a 

becului. Curăţaţi din când în când exteriorul aparatului (mai ales placa de acoperire 

transparentă de pe partea din faţă) cu o cârpă curată şi uscată. 

Nu folosiţi în niciun caz agenţi de curăţare agresivi sau soluţii chimice, deoarece 

aceste substanţe ar putea deteriora suprafaţa carcasei sau ar putea afecta buna 

funcţionare a produsului. 

 

Specificaţii tehnice 

• operare prin intermediul unui transformator de 12 V pentru becuri halogen (în 

funcţie de locul de instalare, transformatorul trebuie să fie autorizat pentru 

utilizare exterioară!) 

• clasă de protecţie IP68 

• lungime cablu aprox. 3 m 

• se montează un bec halogen dicroic, 12 V, max. 20 W, soclu GU5.3, care nu 

este inclus în pachetul de livrare 




