
EUROLITE 
Manual de Utilizare 
 
Glob Disco 20 cm cu Motor MD-1015 
 
Atenţie!  
Nu păstraţi acest produs în ploaie sau umezeală! 
Deconectaţi de la priză înainte de a deschide carcasa! 
 
Pentru siguranţa dvs, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de pornirea 
iniţială. 
 
Orice persoană care se ocupă de instalarea, operarea şi păstrarea în bune condiţii de utilizare a 
acestui produs trebuie: 

• Să fie calificată 
• Să urmeze instrucţiunile din acest manual 
• Să considere acest manual ca fiind parte integrantă a produsului 
• Să păstreze acest manual pe întreaga perioadă de funcţionare a produsului 
• Să ofere acest manual oricărui eventual proprietar sau utilizator al produsului 
• Să obţină de pe Internet ultima versiune a acestui manual 

 
INTRODUCERE 
 
Vă mulţumim pentru că aţi ales EUROLITE Glob Disco de 20 cm cu Motor MD-1015. Dacă 
urmaţi îndeaproape instrucţiunile oferite în acest manual, suntem convinşi că vă veţi bucura de 
acest produs pe o perioadă lungă de timp.  
 
Vă rugăm să despachetaţi Globul Disco de 20 cm cu Motor MD-1051. 
 
Instrucţiuni de Siguranţa 
 
Atenţie! 
Aveţi mare grijă cum instalaţi produsul. La un voltaj mare, atingerea firelor poate provoca un şoc 
electric periculos.  
 
Acest produs a plecat de la noi în condiţie perfectă. Pentru a menţine aceasta condiţie şi pentru a 
asigura o funţionare in siguranţa, este absolut necesar ca utilizatorul să urmeze instrucţiunile de 
siguranţă şi avertismentele scrise in acest manual al utilizatorului. 
 
Important: 
Garanţia acestui produs nu acoperă şi defecţiunile produse în urma nerespectării acestui manual. 
Vânzătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni sau probleme.  
 



Daca produsul a fost expus la fluctuaţii drastice de temperatură (de exemplu in urma 
transportului produsului) nu puneţi imediat aparatul in funcţiune. Apa rezultată în urma 
condensului poate defecta produsul. Lăsaţi aparatul sa ajungă la temperatura încăperii.  
Vă rugăm sa verificaţi dacă aparatul a suferit defecţiuni vizibile în urma transportului. În cazul în 
care observaţi defecţiuni la cablul de alimentare sau la carcasa aparatului, nu puneţi aparatul în 
funcţionare si imediat contactaţi vânzatorul din zona dvs. 
  
Acest aparat se află în clasa I de protecţie. De aceea, aparatul trebuie alimentat la o priză care de 
asemenea este in clasa I de protecţie. Voltajul şi frecvenţa trebuie să corespundă exact cu cele 
menţionate pe aparat. Un voltaj necorespunzător sau o priză nepotrivită pot cauza distrugerea sau 
chiar un şoc electric mortal.  
 
Întotdeauna ştecherul trebuie sa intre in priză fără dificultare şi fără a forţa. Asiguraţi-vă că 
ştecherul este bine prins in priză.  
 
Nu lăsaţi niciodată cablul de alimentare să intre în contact cu alte cabluri! Mânuiţi cablul de 
alimentare şi alte conexiuni cu mare precauţie. Niciodată sa nu le atingeţi cu mâinile ude 
deoarece acest lucru ar putea cauza un şoc electric mortal.  
 
Niciodată nu modificaţi, indoiţi, operaţi presiune asupra, trageţi de, sau supra încălziţi cablul de 
alimentare. Niciodată nu operaţi în apropierea unei surse de căldură sau frig.  Nerespectarea 
acestor prevederi poate duce la distrugerea cablului, incendiu sau chiar şoc electric mortal.  
 
Cablul sau partea „feminină” a aparatului nu trebuie niciodată sa fie supusă stresului sau prea 
incordată. Întotdeauna trebuie să fie destul cablu. În caz contrar, cablul ar putea fi defect ceea ce 
ar putea conduce la pericol de moarte.  
 
Asiguraţi-vă că cablul de alimentare nu este presat sau îndoit în urma contactului cu obiecte cu 
colţuri ascuţite. Verificaţi în mod regulat starea aparatului şi a cablului de alimentare. 
 
Dacă folosiţi prelungitoare, aveţi grija ca grosimea cablului să fie suficientă pentru consumul de 
curent necesar. Toate instrucţiunile prevăzute pentru cablurile de alimentare sunt valabile şi 
pentru eventualele prelungitoare. 
 
Întotdeauna deconectati de la sursă când aparatul nu este in funcţiune sau înainte de curăţarea lui. 
Mânuiţi cablul de alimentare doar de la ştecher. Niciodată nu scoateţi din priză trăgând de cablul 
de alimentare. În caz contrar, cablul sau ştecherul se pot defecta ducând la şoc electric mortal. În 
cazul în care nu se poate ajunge la ştecher sau la întrerupător, aparatul trebuie deconectat de la 
sursă.  
 
Dacă cablul de alimentare sau aparatul este acoperit de praf, aparatul trebuie oprit din 
funcţionare, deconectat de la sursă şi apoi şters cu un material uscat. Praful poate reduce izolaţia 
ceea ce ar putea duce la şoc electric mortal. In cazul in care aparatul conţine praf şi in interior, 
acesta trebuie curăţat doar de către un specialist. 
 



Nici un lichid nu are voie să pătrundă in priza de alimentare, pe prelungitoare sau in orice orificii 
ale carcasei aparatului. Dacă consideraţi ca chiar şi o cantitate mică de lichid a pătruns în aparat, 
acesta trebuie imediat oprit din funcţionare. Acest lucru este valabil şi in cazul in care aparatul a 
fost expus la umiditate ridicată. De asemenea, dacă aparatul mai funcţionează, acesta trebuie 
verificat de către un specialist pentru a se constata dacă lichidul a redus izolaţia aparatului. 
Izolaţia redusă sau necorespunzătoare poate produce şoc electric mortal.  
 
Nu permiteţi ca obiecte străine să intre in interiorul aparatului. Acest lucru este cu atât mai valabi 
cu cât este vorba de obiecte metalice. Dacă pătrund in aparat bucăţi de metal cum ar fi capse, 
agrafe sau aşchii de metal, aparatul trebuie imediat oprit şi deconectat de la sursă. Defecţiunile 
sau scurt-circuitele produse de bucăti de metal pot produce accidente mortale.  
 
Nu lăsaţi aparatul pe mâna copiilor sau a amatorilor! 
 
Niciodată să nu lăsaţi aparatul in funcţiune ne supravegheat. 
 
Globul trebuie intotdeauna fixat cel puţin în două moduri pentru o mai mare siguranţă! 
 
SPECIFICAŢII DE FUNCŢIONARE 
 
Acest set include un motor pentru rotirea globului din cutie. Greutatea maximă a suportului nu 
trebuie să depăşească 3 kg. Capsele de siguranţă nu trebuie folosite pentru greutăţi.  
 
Acest aparat poate fi folosit numai la curent alternativ 230 V AC, 50 Hz şi a fost creat pentru 
folosirea lui inăuntru.  
 
Motorul si globul nu trebuie niciodată instalate in zone unde persoane stau la masa sau trec prin 
apropiere.  
 
Când alegeţi locul potrivit pentru instalare, va rugăm sa va asiguraţi ca aparatul nu va fi expus la 
caldura, umezeala sau praf. De asemenea sa nu fie alte cabluri in imediata apropiere. În caz 
contrar, vă puneţi viaţa dvs si a celorlalţi in pericol! 
 
Aparatul nu trebuie pus in funcţiune sau depozitat in locuri unde poate fi stropit cu apa, plouat, 
supus umezelii sau ceţii deoarece acestea dăuneaza aparatului. Apa sau umiditatea ridicata reduc 
izolaţia si pot duce la şoc electric mortal. Când se folosesc aparate de produs fum, asiguraţi-vă că 
aparatul nu este instalat pe direcţia jetului de fum si de asemenea că aparatul se află la cel puţin 
0,5 metri de aparatul de produs fum. Incăperea nu trebuie saturată de fum astfel ca vizibilitatea să 
fie de cel puţin 10 metri. 
 
Temperatura ambientală trebuie să fie întotdeauna cuprinsă între -5 ˚C şi 45 ˚C. Ţineţi aparatul la 
distanţă de lumina directă a soarelui (mai ales in maşini) şi de surse de incalzire, calorifere. 
 
Umiditatea relativă nu are voie sa depăşească 50% in condiţiile în care temperatura ambientală 
este de max. 45 ˚C.  
 



Acest aparat poate fi utilizat doar la o altitudine cuprinsă între -20 şi 2000 metri deasupra  
nivelului mării.  
 
Niciodată nu folosiţi acest aparat în timpul unei furtuni. Un voltaj mai mare poate distruge 
aparatul. Nu uitaţi să deconectaţi aparatul în timpul unei furtuni. 
 
Aveţi grijă sa blocaţi accesul sub aparat când se lucrează la montează, demontează sau se verifică 
buna funcţionare a aparatului.  
 
Puneţi in funcţiune aparatul doar după ce v-aţi familiarizat cu funcţiile sale. Nu permiteţi 
folosirea aparatului de către persoane care nu sunt calificate pentru folosirea lui. De cele mai 
multe ori, defecţiunile apar cand aparatul este operat de persoane neintruite! 
 
Niciodată nu folosiţi solvenţi sau detergenţi agresivi pentru a curăţa aparatul. Cel mai bine e să 
folosiţi un material moale şi puţin umezit.  
 
Vă rugăm să folosiţi ambalajul iniţial dacă aparatul trebuie transportat.  
 
Vă rugăm sa aveţi în vedere faptul ca orice modificări neautorizate efectuate asupra acestui 
aparat sunt interzise din motive de siguranţă. 
 
În cazul în care aparatul este folosit în alt mod decât cel descris în acest manual, aparatul poate 
suferi defecţiuni iar garanţia nu mai este valabilă. În plus, orice altă întrebuinţare a aparatului 
poate duce la pericole cum ar fi scurt-circuit, arsuri, şoc electric,  accidentări, etc. 
 
INSTALARE 
 
PERICOL!  
Vă rugam sa respectaţi EN 60598-2-17 şi normele naţionale corespunzătoare în timpul instalării 
aparatului. Instalarea trebuie efectuată doar de un dealer autorizat! 
 
Instalarea globului trebuie efectuată astfel încât să poată suporta o greutate de 10 ori mai  mare 
fără deformări. 
 
Instalarea trebuie asigurată cu un dispozitiv de prindere suplimentar. Acest dispozitiv 
suplimentar trebuie astfel construit pentru ca nici o parte a aparatului să nu cadă, în cazul în care 
prinderea principală cedează. 
 
Când se prinde sau desprinde aparatul sau cand se verifică fixarea acestuia, staţionarea sub 
aparat, sau pe schele, scări sau alte zone periculoase este interzisă! 
 
Persoana care operează aparatul trebuie să se asigure că regulile de siguranţă,  instalarea şi 
condiţiile de funcţionare  sunt verificate şi acceptate de către un expert inainte de prima pornire a 
aparatului şi după fiecare modificare efectuată ulterior. 
 



De asemenea, persoana care operează aparatul trebuie să se asigure că un expert verifică şi 
acceptă regulile de siguranţă,  instalarea şi condiţiile de funcţionare la fiecare 4 ani printr-un test 
de acceptanţă. 
 
În plus, persoana care operează aparatul trebuie să se asigure că o persoană abilitată verifică şi 
acceptă regulile de siguranţă,  instalarea şi condiţiile de funcţionare în fiecare an. 
 
ATAŞARE 
 
Motorul trebuie instalat in afara zonelor unde persoane stau asezate sau sunt în trecere. 
 
IMPORTANT! INSTALAREA IN PLAFON NECESITĂ EXPERIENŢĂ VASTĂ, şi 
include (dar nu se rezumă la) calcularea sarcinii de lucru, ce materiale sunt necesare pentru 
instalare, precum şi inspecţia periodică a instalaţiei si a globului. Dacă nu aveţi o asemenea 
experienţă şi cunoştinţele necesare, nu încercaţi dvs. instalarea ci solicitaţi ajutorul unui 
profesionist. Instalarea necorespunzătoare poate cauza vătămări corporale şi daune materiale. 
 
Motorul trebuie instalat intr-o poziţie perfect orizontală, într-o locaţie fără vibraţii, oscilaţii şi 
care sa nu prezinte pericol de incendiu. Verificaţi la nivel-apă dacă motorul este instalat perfect 
orizontal şi dacă axul motorului este poziţionat exact in jos.  
 
Motorul şi globul trebuie instalate in zone unde persoanele străine nu au acces. 
 
În cazul în care motorul este fixat de plafon sau într-un loc înalt, trebuie folosit un sistem 
profesional de truss-schele. Motorul nu are voie sa penduleze liber în încăpere. 
 
Atenţie: Globurile în cădere pot cauza răni severe! Dacă aveţi dubii în legătura cu o pisibilă 
instalare, NU instalaţi motorul! 
 
Înainte de instalarea aparatului, asiguraţi-vă că zona de instalare poate suporta o sarcină 
concentrată de 10 ori mai mare decât greutatea aparatului (de exemplu, greutate maximă 3 kg – 
sarcină concentrată 30 kg). 
 
Motorul trebuie instalat prin toate orificiile de fixare. Folosiţi doar şuruburi potrivite şi asiguraţi-
vă că şuruburile sunt bine fixate in podea. 
 
Durabilitatea instalaţiei depinde foarte mult de materialul folosit la construcţia încăperii, cum ar 
fi lemn, beton, BCA, cărămidă. De aceea, materialele folosite pentru fixare trebuie alese pentru a 
corespunde cu materialul din perete. Întotdeauna cereţi sfatul unui specialist pentru cea mai bună 
soluţie de fixare şi nu uitaţi să menţionaţi sarcina maximă si materialul din construcţie.  
 
PROCEDURĂ: 
 
Pasul 1: Orificiile de fixare se află pe postament.  
Pasul 2: Poziţionaţi postamentul în locul unde doriţi sa instalaţi aparatul. 
Pasul 3: Marcaţi locurile pentru găuri cu un pix sau un alt instrument potrivit. 



Pasul 4: Faceţi găurile. 
Pasul 5: Poziţionaţi postamentul în poziţia dorită si fixaţi-o.  
 
Materialele folosite în instalare nu trebuie să includă materiale abrazive, cum ar fi cabluri 
din oţel, pentru a evita uzura în timp a materialelor. 
 
Lungimea lanţului nu are voie să depăşească 100 cm.  
 
Fixaţi lanţul de glob si strangeţi bine şurubul de fixare. 
 
Asiguraţi-vă că rotaţia globului nu este încetinită sau oprită de alte materiale decorative. 
 
Asiguraţi-vă că nu există alte forţe care să aibă impact asupra instalaţiei. 
 
Verificaţi dacă globul poate fi mişcat de curenţi de aer. Globul şi motorul trebuie instalate si 
operate  fără trepidaţii sau oscilaţii. 
 
Vă rugăm să verificaţi periodic dacă materialele instalaţiei (de exemplu inelele, verigile)sau 
ochiurile lanţului au suferit deformări. Dacă da, demontaţi globul imediat. 
 
Conectarea la reţea 
 
Conectaţi aparatul la reţea cu ajutorul ştecherului.  
 
Descrierea conductorilor este următoarea:  
 
Cablu   Pin  Simbol internaţional 
Maro              Fază  L 
Albastru  Nul  N 
Galben/Verde  Împământare  
 
Împământarea trebuie neapărat conectată! 
 
Daca aparatul se conectează direct la o sursă de la furnizorul local de energie electrică, în 
instalaţia electrică permanentă trebuie montat un întrerupător cu o deschidere de minim 3 mm la 
fiecare pol.  
 
Aparatul trebuie conectat la o instalaţie electrică realizată în conformitate cu standardele IEC. 
Instalaţia electrică trebuie echipată cu un Dispozitiv pentru Curent Rezidual (RCD) pentru curent 
maxim de scurtcircuitare de 30mA. 
 
PERICOL MORTAL! 
Înainte de pornirea aparatului pentru prima dată, instalaţia trebuie verificată de către un 
expert! 
 
 



 
 
 
CURĂŢIRE ŞI MENTENANŢĂ 
 
 
Persoana care operează aparatul trebuie să se asigure că un expert verifică şi acceptă regulile de 
siguranţă,  instalarea şi condiţiile de funcţionare la fiecare 4 ani printr-un test de acceptanţă. 
 
În plus, persoana care operează aparatul trebuie să se asigure că o persoană abilitată verifică şi 
acceptă regulile de siguranţă,  instalarea şi condiţiile de funcţionare în fiecare an. 
 
În timpul inspecţiei trebuie avute in vedere următoarele:  
 

• Toate şuruburile folosite la instalare trebuie să fie prinse strâns şi să nu arate semne de 
coroziune. 

• Nu trebuie să apară semne de deformare la carcase, puncte de fixare şi instalare  (plafon, 
suspendare, suporţi, schele). 

• Componentele in mişcare mecanica (axe, capse, altele) nu trebuie să dea semne de uzură 
(de exemplu în urma contactului cu materiale abrazive sau alte stricăciuni) şi nu au voie 
sa se roteasca cu balans. 

• Cablurile de la sursa de energie electrică nu trebuie să dea semne de deteriorare, de uzură 
(cum ar fi cabluri poroase) sau sedimentări.  Alte instrucţiuni in funcţie de localizarea 
instalaţiei şi întrebuinţare trebuie adăugate de către un instalator priceput şi orice 
probleme de siguranţă trebuie rezolvate. 

 
Întreţinerea şi service-ul trebuie efectuate doar de persoane autorizate.  
 
În cazul în care aveţi nevoie de piese de schimb, vă rugăm să folosiţi doar piese originale.  
 
Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, vă rugăm sa contactaţi reprezentantul din zona dvs. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
MOTOR 
Alimentare de la reţea:   230 V Ac, 50Hz~ 
Consum:    4 W 
Sarcină maxima:   3 kg 
Diametru maxim glob:  20 cm 
Viteză de rotaţie:   aprox. 1.5 RPM (rotaţie pe minut) 
Diametru postament:              113 mm 
Înălţime:    58 mm 
Greutate:     0.3 kg 
GLOB 
Diametru:    20 cm 
Greutate:     1 kg 



 
Notă: Orice informaţie poate fi ulterior modificată fără informarea în prealabil a 
cumpărătorului. 15.03.2007. 


