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COLOANE LUMINOASE SOLARE 
ESOTEC DESIGN TWIN

 Cod produs: 575816

MANUAL DE UTILIzARE

Acest manual de utilizare aparţine acestui produs. Manualul include 
instrucţiuni importante privind punerea în funcţiune şi operarea pro-
dusului. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la 
dispoziţie produsul. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare. 

1. Introducere

Stimate client, vă mulţumim pentru achiziţionarea produsului 
nostru. Acest aparat este un produs construit conform stadiului 
actual al tehnicii.
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi eu-
ropene în vigoare. Declaraţia de conformitate şi documentaţia 
necesară se află în posesia producătorului.
Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi pentru a 
putea folosi produsul în siguranţă respectaţi întocmai instrucţi-
unile prezentate în acest manual!

2. Instrucţiuni de siguranţă

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instruc-
ţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde drep-
tul 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 apara-
tului 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. Folosiţi în 
mod corespunzător acest produs şi numai pentru domeniile sale 
de utilizare. Respectaţi instrucţiunile din manualul de utilizare. 

3. Domenii de utilizare

Coloanele luminoase solare „Twin” reprezintă un sistem de ilu-
minare de efect pentru grădini şi iazuri. 
În partea inferioară a coloanei luminoase este integrată aproa-
pe invizibil o celulă solară de mare randament, care încarcă acu-
mulatorul instalat atunci când există suficiente radiaţii solare. 
Dioda luminoasă albă integrată deasupra se aprinde automat la 
lăsarea întunericului, astfel încât coloanele luminoase formează 
un sistem de iluminare de mare efect, care nu costă nimic din 
punct de vedere al energiei. 
Durata maximă pentru iluminare este de cca. 8 ore cu acumula-
torul complet încărcat. Produsul poate fi folosit în spaţii exteri-
oare pe durata întregului an. 
Observaţie: Vă rugăm să aveţi grijă să montaţi coloanele lumi-
noase solare în aşa fel încât să fie orientate spre sud, într-un loc 
în care nu se formează umbră. Dacă coloanele luminoase solare 
sunt amplasate cu orientare spre nord, sub tufişuri etc. atunci 
produsul nu mai poate fi utilizat. Coloanele luminoase trebuie 
să fie permanent curăţate de zăpadă pe timpul iernii. 

4. Punerea în funcţiune

1. Scoateţi cu grijă din ambalaj toate părţile componente. 
2. Detaşaţi cu multă atenţie coloana luminoasă din plastic de 

pe tubul din oţel inoxidabil.
3. Scoateţi cu grijă benzile de protecţie de pe contactele acu-
mulatorului. Coloana luminoasă este acum activată.
4. Reinstalaţi coloana luminoasă pe tubul din oţel inoxidabil. 
5. În cealaltă parte a tubului din oţel inoxidabil se află ţăruşul. 
Detaşaţi componenta din plastic şi trageţi ţăruşul. Reintroduceţi 
ţăruşul, iar apoi reinstalaţi-l în tubul din oţel inoxidabil. 
Observaţie: În general în lunile de iarnă trebuie să luaţi în calcul 
o cantitatea de lumină mai diminuată. Dacă coloanele luminoa-
se nu se aprind din prima seară aşteptaţi până ce apare o zi 
însorită. 

5. Înlocuirea acumulatorului

Capacitatea acumulatorului se diminuează după o perioadă de 
maxim doi ani şi de aceea acesta trebuie să fie înlocuit. Pentru 
acumulatoare de schimb vizitaţi oferta noastră sau a magazine-
lor de specialitate.
Acest produs foloseşte următorul tip de acumulator: AA NiMH 
1,2 V/600 Ah

1. Scoateţi coloana luminoasă din plastic de pe tubul din oţel 
inoxidabil. 
2. Extrageţi acumulatorul din suport.
3. Instalaţi noul acumulator respectând polaritatea corectă, iar 
apoi reinstalaţi coloana luminoasă din plastic pe tubul din oţel 
inoxidabil.
Observaţie: Acumulatoarele uzate trebuie să fie eliminate 
drept deşeu conform normelor legale în vigoare. Acumulatoa-
rele uzate nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer. 
Depuneţi acumulatoarele uzate în locurile de colectare special 
amenajate. 

6. Probleme în funcţionare

Coloanele luminoase solare nu se aprind la lăsarea întunericului.
•   Există o altă sursă de lumină (de ex. lumina stradală) care si-

mulează lumina zilei pentru modulul solar şi astfel împiedică 
activarea coloanelor luminoase. Amplasaţi coloanele lumi-
noase într-un loc mai întunecat.

•    Este acumulatorul instalat în mod corect? 
•   Coloanele luminoase nu se aprind la lăsarea întunericului 

sau se aprind o perioadă scurtă. 
•    Noul acumulator a fost instalat la polaritatea inversată?
•    Este acumulatorul prea slab sau defect?
Încărcaţi acumulatorul într-un aparat de încărcare standard. În-
locuiţi acumulatorul. 

7. Date tehnice

Tensiune de funcţionare:  1,2 V
Grad de protecţie:  IP44
Acumulator:  1 buc. NiMH 1,2 V/600 mAh (AA)
Sursă de lumină:  1diodă luminoasă albă (led)
Durată iluminare: max. 8 ore cu un set de 
 acumulatori complet încărcaţi 

Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 
privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi bateriile re-
încărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere 
este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin sub-
stanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi 
barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în locuri-
le de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile 
chimice pentru respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = 
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cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în 
mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dumnea-
voastră.
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea 
mediului înconjurător!

Instrucţiuni privind acumulatoarele

•   Ţineţi acumulatoarele departe de mâinile copiilor. Nu lăsaţi 
acumulatoarele la întâmplare, căci există pericolul să fie înghi-
ţite de către copii sau animale domestice. 

•   Acumulatoarele nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Pericol de explozie!

•   Acumulatoarele defecte sau care curg pot provoca arsuri ale 
pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când mane-
vraţi aceste acumulatoare. 

•   Înlocuiţi acumulatoarele numai cu alte acumulatoare noi, de 
acelaşi tip. Nu folosiţi în niciun caz baterii, căci acestea nu sunt 
reîncărcabile. 

•   Atunci când instalaţi acumulatoarele în aparat aveţi grijă ca po-
laritatea să fie corectă.

•   Extrageţi acumulatoarele atunci când nu folosiţi aparatul o pe-
rioadă mai lungă de timp (de ex. depozitare), pentru a evita 
eventualele daune create prin scurgerea acizilor din acumu-
latoare.

Eliminarea deşeurilor 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului în-
conjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării 
resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul deve-
nit inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare 
din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor 
legale în vigoare.
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 co-
lectare şi reciclare a produselor electronice şi nu lao-
laltă cu gunoiul menajer. 

Copyright. Ne rezervăm dreptul la modificări! 

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 rezervate. Reproducerea (inclu-
siv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin intro-
ducerea 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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