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Manual de utilizare

Domenii de utilizare

Spotul încastrabil pavaj serveşte pentru iluminarea aleilor din curţi şi grădini din spaţiile exte-
rioare neprotejate.
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus 
există şi alte pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Aparatul nu are voie 
să fie modificat sau reconfigurat. Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! 
Acest produs îndeplineşte cerinţele tuturor directivelor europene şi naţionale în vigoare.

Conţinut colet
•   Spot încastrabil pavaj
•   Carcasă încastrare
•   Manual de utilizare 

Instrucţiuni de siguranţă 

Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizaţi 
produsul; acesta conţine informaţii importante privind funcţionarea corectă a pro-
dusului.
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate 
în acest manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsa-
bilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii!
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta 
ca urmare a operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de 
siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie! 
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/
sau modificarea arbitrară a produsului. 
Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice prea puternice, temperaturi extreme 
sau vibraţii puternice. 
Spotul încastrabil pavaj nu are ce căuta în mâinile copiilor. Pericol de electrocutare!
Produsul este fabricat în clasa de protecţie I.
Spotul încastrabil pavaj poate funcţiona numai la o tensiune de reţea de 230 V- 50 
Hz. Nu încercaţi niciodată să conectaţi spotul încastrabil pavaj la o altă sursă de 
tensiune, căci în caz contrar aparatul se va distruge. 
Nu folosiţi spotul încastrabil pavaj în spaţii sau în condiţii vitrege de mediu, în care 
există sau pot apărea gaze, vapori sau praf inflamabil!
Spotul încastrabil pavaj posedă gradul de protecţie IP67. 

Prima cifră a codului „6” indică protecţie completă la atingerea componentelor 
aflate sub tensiune sau a componentelor mobile, precum şi protecţie completă la 
praf.
Cea de-a doua cifră a codului „7” indică faptul că apa nu are voie să se infiltreze în 
cantităţi dăunătoare, atunci când echipamentul este scufundat în apă de 0,15 – 1 
m în condiţiile prestabilite pentru presiune/timp. 
Pentru a se evita daunele la nivelul ochilor nu priviţi spre sursa de lumină şi nu 
orientaţi fasciculul de lumină spre persoane sau animale.
Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, 
căci acestea pot deveni jucării periculoase pentru copii.
Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale 
privind protecţia la locul de muncă în cazul folosirii aparatelor electrice. 

Pregătiri pentru montare 

Instalarea spotului încastrabil pavaj poate fi realizată numai de către un tehnician 
specializat (de ex. electrician autorizat), ce este familiarizat cu normele în vigoare 
(de ex. VDE). 
Lucrările necorespunzătoare la nivelul reţelei de alimentare pun în pericol atât 
viaţa dvs., cât şi a altor persoane! 
Dacă nu dispuneţi de cunoştinţe de specialitate privind montarea nu încercaţi să 
realizaţi singur instalarea produsului, ci cereţi ajutorul unui tehnician specializat. 

Vă rugăm să ţineţi cont de următoarele:
•   Spotul încastrabil se poate instala în pavaj, de ex. pe aleile din grădini.
•   Datorită tipului de construcţie şi gradului de protecţie (IP67) spotul încastrabil pavaj poate 
fi montat şi poate funcţiona în spaţii exterioare neprotejate. Nu folosiţi însă spotul încastrabil 
pavaj direct pe sau sub apă. 
•   Spotul încastrabil pavaj trebuie să fie conectat la o siguranţă de 10/16 A. Folosiţi în acest 
sens un disjunctor diferenţial (FI). 
•   Instalarea spotului încastrabil pavaj se poate realiza numai dacă produsul este separat de 
la tensiune. Pentru a separa spotul de la tensiune nu este suficient dacă întrerupeţi lumina de 
la comutator! 
•   Decuplaţi cablul de alimentare de la reţea prin decuplarea siguranţei automate sau a sigu-
ranţei inclusă în circuit. Asiguraţi-vă că alimentarea cu energie electrică nu va fi recuplată din 
greşeală, folosind de ex. un panou de avertizare.
•   Verificaţi dacă cablul de alimentare nu este străbătut de curent electric, de ex. folosind un 
aparat de măsură adecvat. 

Montarea

Respectaţi instrucţiunile prezentate în cap. „Pregătiri pentru montare”.
•   Alegeţi un loc adecvat pentru instalarea carcasei de montare. Aveţi grijă să ori-
entaţi corect carcasa de montare, de ex. orientând şuruburile hexagonale ale capa-
cului din inox în funcţie de marginea clădirii. 
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Înainte de fixarea definitivă controlaţi înălţimea de montare a capacului din inox şi montaţi car-
casa în funcţie de această înălţime. 
În cazul montării profesioniste a carcasei (de ex. cimentare) puteţi trece cu maşina peste spotul 
încastrabil (greutatea totală a maşinii maxim 2,5 tone). 
În acest caz însă vor apărea zgârieturi ale sticlei şi capacului din inox! 

•   Instalaţi cablul de conexiune al spotului trecându-l prin carcasa de montare. 
Aveţi grijă să nu secţionaţi cablul de conexiune din cauza marginii ascuţite a carcasei 
de montare. Instalaţi cablul de conexiune cât mai adânc în pavaj. Folosiţi un tub de 
protecţie pentru cablu.
Instalaţi toate cablurile în aşa fel încât să nu poată fi deteriorate de lucrările efectuate 
în grădină (de ex. săparea unui strat de flori). 

•   Legaţi cablul de conexiune al spotului încastrabil la tensiunea de reţea (cablul maro = L, cablul 
albastru = N, cablul verde/galben = PE/conductor de protecţie). 
Folosiţi o cutie de conexiuni adecvată, cu terminal de conexiuni, pentru a lega cablul de alimen-
tare al spotului încastrabil la reţeaua de alimentare.

Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale cutiei de conexiuni; verificaţi dacă aceasta 
este adecvată pentru montarea şi funcţionarea în spaţii exterioare neprotejate (grad 
de protecţie IP68). 
Dacă aveţi nelămuriri cereţi sfatul unui specialist (electrician), nu încercaţi să realizaţi 
montarea şi conectarea fără ajutorul unui specialist. 
Conductorul de protecţie se leagă la spotul încastrabil. Dacă spotul încastrabil este folosit 
drept înlocuitor pentru o lampă existentă şi nu aveţi la dispoziţie conductor de protecţie, 
atunci spotul încastrabil nu are voie să fie montat. Instalaţi un nou cablu de alimentare.
Dacă nu conectaţi un conductor de protecţie, atunci în caz de eroare tensiunea de reţea 
se va aplica la nivelul carcasei metalice a spotului. Pericol de moarte prin electrocutare! 
•   Desfaceţi şuruburile capacului din inox şi demontaţi capacul.

•   După aceea fixaţi spotul în carcasă folosind şuruburi adecvate. 
•   Reinstalaţi capacul din inox şi fixaţi-l cu şuruburi.
•   Aplicaţi tensiunea de reţea şi verificaţi funcţionarea spotului încastrabil. 

Dacă ledurile nu se aprind decuplaţi imediat tensiunea de reţea (rotiţi siguranţa, 
respectiv decuplaţi siguranţa automată). 
Apoi verificaţi cablajul spotului încastrabil.
Dacă aveţi nelămuriri cereţi sfatul unui tehnician specializat (de ex. electrician)! 

Întreţinere şi curăţare

Spotul încastrabil pavaj nu are nevoie de operaţii de întreţinere. De aceea nu-l dezmembraţi 
niciodată (cu excepţia operaţiilor pentru montare descrise în acest manual). 
Ledurile folosite au durată lungă de viaţă; ele nu au nevoie, respectiv nu pot fi înlocuite. 
Curăţaţi capacul din inox şi discul de sticlă folosind numai o cârpă curată, moale umezită în apă.
Nu folosiţi în nici un caz soluţii agresive de curăţare sau alte substanţe chimice, căci acestea pot 
dăuna carcasei (decolorări).
Nu apăsaţi cu forţa pe componenta realizată din sticlă transparentă, respectiv pe carcasă; în caz 
contrar se pot forma urme de zgârieturi. 

Manevrarea

Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi funcţiona în siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că 
nu mai poate fi operat. 
Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă:
•   prezintă daune evidente
•   nu mai funcţionează
•   produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă mai lungă de timp sau
•   produsul a fost transportat în condiţii improprii

Eliminarea deşeurilor

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că 
produsul face obiectul unei colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a 
produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer. 

Date tehnice 

Tensiune de funcţionare:  230 V~/50Hz 
Putere absorbită:  cca. 2,9W 
Sursă de lumină:  36 leduri albe, nu se pot înlocui 
Grad de protecţie:  IP67 
Clasa de protecţie:  I 

Aceste instrucţiuni de utilizare 
sunt o publicaţie a German 
Electronics SRL (str. Cuza Vodă 
nr.61/A, Oradea, România) şi 
Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, 
Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele 
aferente traducerii, sunt rez-
ervate. Reproducerea (inclusiv 
traducerea) prin orice mijloace, 
de ex. prin fotocopiere, micro-
filmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare 
a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. 
Retipărirea, chiar şi parţială, este 
interzisă.
Aceste instrucţiuni de utilizare 
reflectă specificaţiile tehnice 
ale produsului la data tipăririi. 
Producătorul îşi rezervă dreptul 
de a opera modificări de natură 
tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă.
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