
Instrucţiuni de utilizare  
 
1. Instrucţiuni de siguranţă - Nu ne asumăm răspunderea pentru 
defecţiunile şi accidentările ce apar ca urmare a nerespectării acestor 
instrucţiuni. Este intezisă modificarea produsului. Utilizarea neconformă cu 
instrucţiunile de faţă a produsului duce la anularea automată a garanţiei. 
Conversia şi/sau modificarea neautorizată a dispozitivului sunt interzise pe 
motivul siguranţei si aprobării (CE). Vă rugăm citiţi instrucţiunile de 
utilizare atent si nu le aruncaţi. Regulile de prevenire a accidentelor a 
asociaţiilor industriale ale uzinelor electrice şi materialelor de lucru trebuie 
luate in considerare in medii de lucru industriale. 
 
2. Instrucţiuni de utilizare corespunzătoare – Spotul solar se aprinde 
automat la lăsarea întunericului şi se opreşte la apariţia luminii. Durata 
maximă de iluminare pe baza acumulatorului incărcat la maxim si fără 
reincărcare este de circa 8 ore. Modulul solar instalat în partea superioară 
incarcă acumulatorul încorporat. Iluminaţia poate fi aprinsă sau oprită prin 
intermediul unui buton. Cele 3 spoturi solare sunt compatibile cu uzul în 
medii externe. Spoturile nu trebuie introduse în apa. Cu ţepuşul pentru 
fixare este posibil să introduceţi spoturile in pământ sau, prin intermediul 
unui suport, pot fi fixate pe un perete. Modulul solar poate fi instalat pe un 
stâlp, fixat in pământ sau inşurubat pe un perete. Produsul este destinat 
uzului privat. 
Notă! Va rugăm aşezaţi modulul solar direcţionat de preferinţă spre sud si 
evitaţi zonele umbroase. Când direcţionaţi modulul spre nord va fi 
inutilizabil. Modulul solar va fi protejat de zăpada iarna. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Pornire 
1. Scoateţi cu atenţie toate componentele din pachet şi despachetaţi 

accesoriile. 
2. Cu ţepuşul spoturilor, le fixaţi in pământ sau le inşurubaţi pe perete sau 

podea prin intermediul plăcii de fixare.  
3. Alegeţi locul potrivit pentru fixarea modulului solar in raza spoturilor. 

Locaţia va fi orientata spre sud şi va evita locurile umbroase. Prin 
intermediul unei plăci de fixare, spotul poate fi fixat de perete sau podea 
sau poate fi fixat in pământ cu ţepusa sa. Spotul poate fi instalat pe un 
stâlp prin intermediul dispozitivului de fixare. Aparatul poate fi orientat 
înspre soare datorită mobilitaţii sale. 

 
4. Acum, conectaţi cele patru prize ale spotului cu prizele cablului 

modulului solar. Notă! Prizele sunt protejate impotriva umiditaţii. 

Conectati prizele cu atenţie!  
5. Setaţi butonul de pe spatele modulului solar pe pozitia „ON”. Spoturile 

solare sunt acum activate. Notă! In timpul lunilor de iarnă, duraţia 
iluminării este in general mai scurtă. Dacă lampa nu se aprinde in prima 
seară, asteptaţi o zi luminoasă. 

 
4. Schimbarea acumulatorilor 
După un an sau doi, capacitatea acumulatorului va descre�te. Cu această 
ocazie, e nevoie schimbarea acumulatorilor. Ace�tia sunt disponibili in 
magazine sau la producători. 
 

1. Deşurubaţi cele 4 şuruburi de pe spatele modulului solar şi daţi 
jos carcasa. 

2. Scoateţi acumulatorul. 
3. Introduceţi acumulatorul nou tinând cont de polaritatea corectă 

si închideţi si îinşurubaţi carcasa in ordine inversă. 
Notă! Bateriile si acumulatorii uzaţi trebuie depozitate intr-un mod 
nepoluant si nu fac parte din gunoiul menajer. Dealerul este obligat 
legal să primească înapoi  vechiul acumulator. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Defecţiuni 
1. Lampa nu se aprinde automat la lăsarea întunericului. 

- O sursă externă de lumina (ex: lampă) simuleaza lumina zilei şi previne 
pornirea aparatului. Plasaţi lampa într-un loc mai intunecat. 

2. 2. Lampa nu se aprinde la lăsarea serii sau functionează doar pentru o scurtă 
perioada de timp. 

3. – Este lampa conectată? 
4. – Acumulatorul poate fi slabit sau defect. Schimbaţi acumulatorul.  

 
6. Specificaţii 
Tensiunea de operare : 3.6 V 
Baterii: 3 bucati NiMh 1.2 V/900 mAh tip AA 
Unităţi de iluminare: 9 LED-uri albe 
Durata iluminării: maxim 8 ore cu bateria incărcată la maxim. 
 
7.Dezafectarea 
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice 
Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja 
viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru a utiliza resursele naturale în mod 
prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele 
electronice şi electrice nefuncţionale la centrele de colectare special amenajate 
Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică necesitatea dezafectării 
speciale a produsului, separat de deşeurile menajere. 
 
Dezafectarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile uzate 
Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi acumulatorii reîncărcabili uzaţi la 
locurile speciale de colectare. Este interzisă dezafectarea bateriilor şi 
acumulatoriilor împreună cu deşeurile menajere. Bateriile şi acumulatorii 
conţin elemente periculoase pentru mediu şi sănătatea oamenilor. Aceste 
elemente sunt inscripţionate pe fiecare baterie/acumulator ( Cd – Cadmiu, Hg 
– Mercur, Pb – Plumb). 


