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MANUAL DE UTILIZARE 
 

Lampă de veghe cu led 
şi senzor de mişcare 

Cod produs: 575087 
Versiune 05/07 

 
Introducere 
Aparatul serveşte ca lampă de noapte cu activare automată 
sau manuală. Poate fi utilizată în interioare închise, în locuri 
uscate, la temperaturi normale. Produsul este pentru uz 
propriu. Alimentarea se face cu 3 baterii AA sau cu 
echivalentul unei surse de 4,5 V (neinclusă în livrare). Folosiţi 
aparatul numai în modul descris mai jos. 
 
Instrucţiuni de siguranţă 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 

Nu ne asumăm responsabilitatea 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 de securitate, dezasamblarea sau demontare 

produsului nu este permisă.  
• Aparatul nu trebuie supus la temperaturi extreme, la 

vibraţii puternice, stres mecanic, direct sub razele 
soarelui sau la umezeală. 

• Nu lăsaţi materialele de ambalaj la întâmplare, pot fi 
periculoase pentru copii. Pericol de sufocare! 

• Aparatul nu este o jucărie, nu-l lăsaţi la îndemâna 
copiilor. Copiii nu pot înţelege exact pericolele asociate 
aparatelor electrice. Nu lăsaţi aparatul la îndemâna 
copiilor, care de pildă pot desface compartimentul 
bateriilor şi pot înghiţi accidental bateriile.  

• Produsul este destinat doar uzului interior, în spaţii 
uscate şi închise. 

• Evitaţi utilizarea aparatului în condiţii neprielnice. 
Condiţiile neprielnice se referă la umiditate extremă, 
expunere directă la razele soarelui, căldură sau frig 
extrem, praf sau gaze inflamabile, aburi sau solvenţi.  

• Nu puneţi niciodată aparatul pe suprafeţe instabile. 
Poziţionaţi aparatul pe suprafeţe stabile sau atârnaţi-l 
astfel încât să nu poată cădea. În caz contrar produsul se 
poate defecta sau poate răni o persoană. 

• Folosiţi aparatul numai în climat temperat, niciodată 
tropical.  

• Folosiţi aparatul cu mare grijă, pentru că poate să se 
strice prin cădere chiar şi de la mică înălţime. Dacă 
aparatul este complet deteriorat, trebuie eliminat în mod 
corespunzător. 

• Nu acoperiţi lampa solară cu alte obiecte. 
• Dacă aveţi întrebări la care acest manual nu răspunde, 

contactaţi un specialist. Dacă aveţi orice întrebare 
referitoare la siguranţa produsului, adresaţi-vă serviciului 
nostru tehnic.  

 
 

Caracteristici 
• Lumina este dată de un LED. Acesta garantează o 

iluminarea puternică, un consum destul de redus şi o 
durată de viaţă destul de lungă.  

• Un senzor de lumină se activează automat la căderea 
nopţii când lumina din încăpere scade (de pildă la 
căderea serii). 

• Un senzor de mişcare integrat reacţionează datorită 
căldurii emanate de corpul uman şi porneşte automat 
lumina. 

• Aveţi de ales între trei tipuri de iluminat nocturn: 
On (manual): lampa se aprinde 
Off: lampa se stinge 
Auto (automat): lampa porneşte automat la întuneric. 

Lampa se aprinde automat când senzorul de 
mişcare detectează mişcarea. Lumina se stinge 
automat după aproximativ 20 de secunde de la 
ultima mişcare. 

• Funcţionare cu baterii sau cu de la o sursă de energie 
externă prin cablu (nu este inclusă în livrare). 

• Utilizare flexibilă, aparat care poate fi aşezat pe o 
suprafaţă sau atârnat. 

 

 
1. Senzor de mişcare (PIR) 
2. Compartimentul bateriilor 
3. Buton de ON/OFF/AUTO 
4. Capac pentru LED 
5. Priză de alimentare de joasă tensiune DC4,5V/200mA 
6. Senzor de lumină 
 
Utilizarea bateriilor (Introducerea şi schimbarea 
bateriilor) 

Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. 
Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi 
bateriile în aparat. 

Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, există riscul de a fi 
înghiţite de copii sau animale de casă. Dacă acest lucru s-a 
întâmplat, adresaţi-vă imediat unui medic.  
Bateriile care prezintă scurgeri pot provoca arsuri grave în 
contact cu pielea. De aceea, vă recomandăm să purtaţi 
mănuşi când le înlocuiţi. 
Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate, dezasam-
blate sau aruncate în foc. Risc de explozie. 
Nu demontaţi niciodată bateriile. 
Nu încercaţi să încărcaţi bateriile obişnuite. Risc de explo-
zie! 
Dacă nu folosiţi aparatul mai multă vreme, scoateţi 
bateriile sau acumulatorii din el. O baterie descărcată 
poate prezenta scurgeri care să deterioreze aparatul. 
Înlocuiţi întotdeauna deodată toate bateriile, folosind 
baterii de acelaşi tip, acelaşi brand sau aceleaşi caracte-
ristici. Nu combinaţi bateriile cu acumulatorii. 
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Nu se recomandă utilizarea acumulatorilor, din 
cauza tensiunii scăzute (acumulatori = 1,2V, baterii 
= 1,5V) şi capacităţii. Vă recomandăm să folosiţi 
baterii alcaline de calitate pentru a asigura o durată 
de viaţă mai lungă a aparatului. 

Compartimentul bateriilor se află pe spatele aparatului. 
Deschideţi capacul compartimentului. Introduceţi 3 baterii 
AA (LR06 1,5V) respectând polaritatea. Veţi găsi polii marcaţi 
în interiorul compartimentului bateriilor. Pentru o utilizare 
îndelungată folosiţi baterii. Desfaceţi capacul compartimen-
tului bateriilor de pe spatele aparatului. 
Este necesară schimbarea bateriilor când intensitatea 
luminoasă scade şi senzorul de mişcare îşi scade acuitate şi 
nu mai funcţionează corect. 
 
Funcţionarea cu alimentare externă  
Lampa poate fi alimentată de la priză în loc de baterii 
(neinclus în livrare). Pentru aceasta trebuie să găsiţi mufa pe 
o parte a aparatului. Dacă aparatul este alimentat cu baterii, 
scoateţi-le pentru a nu prezenta apoi scurgeri şi a deteriora 
aparatul. Introduceţi apoi cablul de alimentare într-o priză 
de joasă tensiune (5). 
Alimentarea: 
Puterea de ieşire: 4,5V tensiune egală stabilă/putere de 
ieşire: min. 200 mA 
Polaritate: Contactul interior al cablului de tensiune scăzută 
trebuie să fie minus/contactul de joasă tensiune trebuie să 
fie plus. 

 

Aveţi grijă să respectaţi polaritatea corectă şi 
tensiunea, altfel aparatul se poate defecta.  
 

Poziţionarea lămpii 
Lampa trebuie să fie aşezată în poziţie verticală. Senzorul PIR 
are o rai de funcţionare de circa 5 m şi un unghi de 100 de 
grade. Senzorul nu poate surprinde mişcarea în afara acestei 
arii. Aria de funcţionare depinde de temperatura ambiantă 
(temperatura mai mare – aria de funcţionare mai mică) şi de 
înălţimea amplasamentului. Poziţionarea lămpii trebuie să 
fie între 1 m şi 1,5m înălţime. Plasaţi lampa astfel încât 
senzorul de mişcare să fie centrat, pentru a putea 
recunoaşte mişcarea. Dacă există în preajmă o sursă de 
căldură ca şi aparat de aer condiţionat, cuptoare etc. s-ar 
putea să apară probleme. De asemenea dacă sunt animale, 
obiecte în mişcare sau interferenţe electrice. Când stabiliţi 
locul aparatului, ţineţi cont de faptul că o altă sursă de 
lumină poate afecta activarea automată a lămpii în 
întuneric. 
 

Poziţionarea lămpii 
Puneţi lampa într-un loc potrivit. Asiguraţi-vă că este fixată 
cum trebuie. 
 

Montarea lămpii 
Pentru montarea pe zid a lămpii, trebuie să alegeţi un loc 
sigur unde să daţi o gaură corespunzătoare şi să atârnaţi 
lampa într-un şurub. 
 

Aveţi grijă când daţi gaura în perete să nu atingeţi 
din greşeală vreo conductă de gaz, de apă sau 
cabluri electrice. Pericol! În funcţie de structura 

zidurilor trebuie să folosiţi un şurub şi un diblu potrivite. 
Aveţi grijă ca aparatul să fie bine fixat pentru a nu accidenta 
pe cineva prin cădere sau pentru a nu se defecta. 

Funcţionarea aparatului 
Folosiţi butonul (3) pentru a alege funcţionarea dorită. 
 

ON: Aparatul este pornit, ledurile sunt aprinse. 
 

OFF: Aparatul este oprit. 
 

AUTO: Această funcţie este o combinaţie între senzorul de 
mişcare şi senzorul de lumină. Senzorul integrat ţine lampa 
activată pe parcursul zilei. 
Dacă butonul este pus pe AUTO, aparatul are nevoie de circa 
30 de secunde pentru ca senzorul de mişcare să se 
încălzească. În acest timp, lampa este aprinsă doar când este 
întuneric. După faza de încălzire lumina se stinge şi rămâne 
aşa până când senzorul detectează mişcare. Funcţia de 
iluminare este acum activată automat. Becul se va aprinde 
de câte ori o persoană intră în câmpul vizual al senzorului şi 
se stinge automat după 20 de secunde de la ultima mişcare.  
 

Lumina se activează numai în interior. Pe parcursul 
zilei, aparatul poate fi testat doar în încăperi 
întunecoase. 

 
Curăţare şi întreţinere 
Cu excepţia schimbării ocazionale a bateriilor, aparatul nu 
necesită întreţinere. În interior aparatul poate fi curăţat în 
mod profesional doar în ateliere de specialitate. La exterior 
aparatul poate fi curăţat doar cu o cârpă curată şi uscată. Nu 
folosiţi în nici un caz substanţe sau agenţi chimici agresivi 
care pot deteriora carcasa aparatului sau îl pot defecta.  
 
Eliminarea elementelor uzate 

Vă rugăm eliminaţi produsul numai în 
conformitate cu normele în vigoare pentru a 
proteja mediul înconjurător şi sănătatea umană 
şi utilizarea resurselor naturale în mod prudent şi 

raţional. Un „x” peste un tomberon semnifică faptul că 
aparatul nu poate fi aruncat decât în locuri special 
amenajate şi nu la gunoiul menajer. 
 

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. Este interzisă dezafectarea bateriilor 
şi acumulatorilor împreună cu deşeurile menajere. Bateriile 
şi acumulatorii conţin elemente periculoase pentru mediu şi 
sănătatea oamenilor.  
 
Informaţii tehnice 
Tensiunea normală:  4,5 V 
Putere intrare:   max. 200 mA 
Sursă de lumină:   4 leduri albe (nu se pot înlocui) 
Zona de acoperire a senzorului PIR la temperatura ambien-
tală de 20 °C:   aprox. 5 m şi 100° 
Baterii:    3 x AA (LR06) 
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