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REFLECTOR HALOGEN 150 W - ARGINTIU, NEGRU, ALB 
Cod produse: 

570975, 570976, 570977     150 W 

570978, 570979, 570980    500 W 

570981, 570983, 570984  1.000 W 

570985, 570986, 570987  1.500 W 

 

Aceste instrucţiuni de funcţionare fac parte integrantă din acest produs.  

Conţin informaţii importante privind punerea în funcţiune şi manipularea.  

Aceste instrucţiuni vor însoţi produsul dacă acesta va fi dat unei terţe persoane.  

 

Prin urmare instrucţiunile de funcţionare se vor păstra pentru referinţe ulterioare.   

 

Introducere 
  

Stimate Client, 

Vă mulţumim că aţi cumpărat acest reflector halogen, astfel achiziţionând un produs al cărui design corespunde 

ultimelor noutăţi în domeniu.  

 

Produsul îndeplineşte cerinţele tuturor prevederilor naţionale şi europene aplicabile.  

Conformitatea a fost stabilită, iar declaraţiile şi documentele relevante au fost depuse la producător.  

 

Pentru menţinerea acestei condiţii şi asigurarea unei funcţionări sigure, dumneavoastră în calitate de utilizator, 

trebuie să respectaţi aceste instrucţiuni de funcţionare.   

 

Utilizarea  
Acest reflector este utilizat pentru iluminarea intrării în curţi, zonelor de parcare, intrării în garaje, pieţe, 

locuinţe, a grădinilor, a pivniţelor şi altor obiective similare. Produsul este aprobat doar pentru conectare la 

230V/50 Hz (10/16A) curent alternativ. Ca şi corp de iluminat se poate folosi un bec tip creion de maxim 150 

W, 500 W, 1.000 W sau 1.500 W, în funcţie de model.  

 

Montarea este posibilă atât în spaţii deschise, cât şi în spaţii închise. Când este folosit în aer liber, reflectorul 

poate fi montat în zonă deschisă protejată.  
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Orice altă utilizare decât cea descrisă mai sus va conduce la deteriorarea produsului şi la riscuri suplimentare, 

precum scurtcircuitarea, incendiu, electrocutare etc. Nicio parte a produslui nu poate fi schimbată sau 

modificată.  Măsurile de siguranţă se vor respecta cu stricteţe! 

 

Măsuri de siguranţă 

  Garanţia devine nulă pentru deteriorări rezultate din nerespectarea acestor instrucţiuni de 

funcţionare. Nu ne asumăm răspunderea pentru daune consecvenţiale! 

 

Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau corporale, rezultate din utilizarea 

necorespunzătoare sau nerespectarea măsurilor de siguranţă! În asemenea cazuri, orice pretenţii la 

garanţie devin nule! 

Din motive de siguranţă şi de licenţiere (CE), conversia şi/sau modificarea neautorizată a produsului este 

interzisă. 

 

Instalarea se va efectua doar de un specialist familiarizat cu riscurile posibile şi cu prevederile relevante în 

vigoare. 

 

Tensiunea de alimentare este de 230 V, 50 Hz ± 10%.  

 

Nu aşezaţi reflectorul în vecinătatea materialelor combustibile sau uşor inflamabile, de ex. perdele! 

 

Nu expuneţi reflectorul la temperaturi ridicate, vibraţii puternice sau umezeală.  

 

Folosiţi reflectorul doar în locaţii protejate de vânt şi ploi! 

 

Reflectorul trebuie montat la o distanţă suficient de mare faţă de materialele inflamabile! 

 

Reflectorul nu se va monta pe tavan ! 

 

Aparatele conectate la sursa de tensiune nu trebuiesc lăsate la îndemâna copiilor. Prin urmare, se va acorda o 

atenţie deosebită când în apropierea refelectorului se află copii.  
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În instituţiile comerciale, trebuie respectate reglementările pentru prevenirea accidentelor stabilite de către 

asociaţiile profesionale care lucrează în domeniul instalaţiilor electrice şi al echipamentelor industriale.   

 

În şcoli, centre de instruire, ateliere de informatică şi de lucru, folosirea produsului trebuie supravegheată de 

personal instruit. 

  

 

Instalarea 

 Se vor respecta următoarele instrucţiuni şi mai presus de toate măsurile de siguranţă! 

 

Înainte de începerea montării, decuplaţi furnizarea energiei electrice (deşurubaţi siguranţa) şi asiguraţi-

vă să nu fie pornită de persoane neautorizate! 

 

Asiguraţi-vă ca, cablul electric la care este conectat reflectorul să poată fi deschis şi închis printr-un 

întrerupător şi că acest cablu este suficient de securizat printr-o siguranţă. 

 

Nu expuneţi reflectorul direct la razele solare, ploi, zăpadă sau gheaţă. 

Dacă instalarea se face în aer liber, alegeţi un loc sub protecţia acoperişului sau un loc unde poate fi 

protejat de vânt şi ploi! 

 

Montarea se face doar pe suprafeţe stabile, ex. piatră, şi doar cu şuruburi şi dibluri corespunzătoare! 

  

1. Asiguraţi-vă ca locul pentru montare să fie corespunzător greutăţii reflectorului! Dacă se montează pe 

suprafeţe inflamabile normale, se vor respecta instrucţiunile descrise în următoarele imagini! 

 

 Asiguraţi-vă, de asemenea, că unghiul de înclinare al axului longitudinal nu depăşeşte pe cel orizontal cu 

mai mult de 40 ! Distanţa dintre reflector şi zona iluminată trebuie să fie de cel puţin 1 metru!  

 

Alegeţi locul potrivit pentru montare şi fixaţi 

reflectorul cu şuruburi şi dibluri 

corespunzătoare! Şuruburile trebuie strânse 

puternic! 
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2. Deschideţi capacul conexiunilor electrice de pe spatele carcasei, cu ajutorul unei şurubelniţe. 

3. Slăbiţi siguranţa de tragere. 

4. Înainte de toate, trageţi un cablu cu 3 fire (3 x 1.5 NYM-J) prin orificiul de intrare al cablului în cutia 

terminală (de borne) şi fixaţi cablul cu siguranţa de tragere! Strângeţi niplul răsucit pentru a etanşa 

deschiderea intrării cablului! Trebuie să fie posibilă legarea cablului de conectare la un întrerupător de 

lumină, astfel putând închide şi deschide reflectorul oricând doriţi. De asemenea, este posibilă 

funcţionarea reflectorului cu ajutorul unui detector de mişcare corespunzător. 

 

 Cablurile de conectare trebuie fixate cu coliere de silicon! Mai mult, cablurile libere trebuie fixate cu 

manşoane de cupru corespunzătoare! 

 

5. Acum, legaţi cablurile de conectare la terminalul de conectare! Împământarea (galben/verde) trebuie 

legată! 

Pentru aceasta, întotdeauna respectaţi identificarea de pe blocul terminal! N = zero, firul albastru / L = Faza 

I, firul maro pentru alimentare cu tensiune de 230 V, iar în centrul blocului terminal (borne) împământarea 

(fir galben/verde). 

 

6. După aceasta, înşurubaţi bine capacul cutiei terminal (borne)!  

Asiguraţi-vă ca garnitura capacului să fie aşezată corect, cutia terminal fiind astfel închisă bine! 

 

Instalarea sau schimarea corpurilor de iluminat 

 Înainte de toate, închideţi reflectorul de la întrerupătorul de lumină! 

Corpul de iluminat este fierbinte când este deschis! Pentru a evita arsurile, lăsaţi corpul de iluminat 

să se răcească cel puţin 10 minute înainte de a-l schimba! Şi aici, se vor respecta întotdeauna măsurile 

de siguranţă! 

 

1. Deschideţi capacul frontal de iluminare al carcasei şi deşurubaţi cu atenţie corpul de iluminat! 

2. Introduceţi corpul de iluminat corespunzător, în funcţie de model, în dulie!  

      Pentru aceasta respectaţi „Specificaţiile tehnice”. 

 

Nu atingeţi niciodată lămpile halogene cu degetele, deoarece grăsimea pielii poate deteriora corpul de 

iluminat. Folosiţi un material curat pentru aceasta! 
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3. Închideţi capacul carcasei şi asiguraţi-vă ca garnitura să fie aşezată corect pe cadru, asigurând astfel o 

închidere etanşă! Reflectorul se va deschide din nou, doar după ce carcasa a fost închisă complet! 

 

Sticla frontală defectă trebuie înlocuită imediat! Funcţionarea fără sticlă sau cu sticlă defectuoasă este 

interzisă! 

 

Corpurile de iluminat sunt piese de schimb ce nu sunt acoperite de garanţie! 

 

 

Prima punere în funcţiune 
 

Setaţi unghiul de înclinare al reflectorului aşa cum doriţi şi strângeţi şuruburile puternic! 

 

Cablul electric la care reflectorul este conectat a fost deconectat de la sursa de alimentare prin deşurubarea 

siguranţei. Acum înşurubaţi siguranţa înapoi! 

 

Acum puteţi deschide întrerupătorul din nou! 

 

Manipularea 
 

Trebuie avută mare grijă în prevenirea deteriorării sau strângerii/comprimării izolaţiei cablurilor de 

conectare, ceea ce poate duce la ruperea cablului sau la scurtcircuitare! 

 

Nu folosiţi reflectorul în camere sau în medii cu condiţii adverse, unde există sau ar putea fi gaze 

combustibile, vapori sau praf. Pentru siguranţa dumneavoastră, evitaţi ca reflectorul să devină vreodată ud 

sau umed. 

 

Verificaţi starea reflectorului la intervale regulate! 

 

 

Depanare 
Piesele sub tensiune pot fi expuse dacă se deschid capacele sau se îndepărtează componentele. Terminalele 

pot fi de asemenea sub tensiune! Înainte de efectuarea lucrărilor de service sau reparaţii, sau înlocuirea 
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componentelor sau ansamblelor, reflectorul trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Lucrările de 

reparaţii şi service pot fi efectuate doar de un SPECIALIST familiarizat cu riscurile posibile şi cu 

prevederile relevante în vigoare. 

 

Când se constată că funcţionarea în siguranţă nu mai este posibilă, reflectorul trebuie scos din funcţiune şi 

trebuie luate măsurile de siguranţă necesare pentru ca reflectorul să nu poată fi utilizat în mod neintenţionat.  

Operarea în siguranţă nu mai este posibilă atunci când:  

- reflectorul prezintă semne clare de deteriorare; 

- reflectorul nu mai funcţionează; 

- depozitarea a avut loc perioade lungi de timp în condiţii nefavorabile, sau 

- stresul mecanic la care a fost supus produsul în timpul transportului nu mai poate fi remediat. 

 

Curăţaţi carcasa cu un material moale şi curat.  

 

Specificaţii tehnice 
 

Tensiune de lucru ................................................................. 230 Volt ~ 50 Hz 

Corpuri de iluminat .............................................................. bec halogen tip creion, în funcţie de model, max. 

150 W, 500 W, 1000 W, 1500 W. 

Clasa de protecţie ................................................................. I 

Tipul de protecţie ................................................................. IP 44 

 

 

 

 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi

Conrad Electronics GmbH (Klaus‐Conrad‐Straße 1, D‐92240 Hirschau, Germania). 

www.germanelectronics.ro 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parțială, prin orice metode, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în 

sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Conrad Germania. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică 

în procesul de fabricație. 
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