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LAMPA SOLARA DE GRADINA 
-MANUALUL UTILIZATORULUI- 

 

Mod de functionare 

In timpul zilei, panoul solar transforma puterea solara in energie, 

reincarcand acumulatorul lampii. In timpul noptii, lampa este pusa in 

functiune automat de energia acumulata. 

Durata de iluminare a lampii depinde de zona geografica, conditiile 

meteo sau expunerea solara. 

Alegerea locatiei ideale 

Alegeti o locatie exterioara cu expunere directa la soare, unde panoul 

solar poate primi lumina de la soare pentru cel putin 6h/zi. 

Locurile umbroase vor influenta incarcarea acumulatorului, acestea 

neincarcandu-se suficient si scurtandu-se astfel timpul de iluminare noaptea. 

Locatia aleasa nu trebuie sa fie langa surse puternice de lumina (ex: 

iluminarea stradala). Acestea pot influenta senzorul de luminozitate din 

interiorul lampii, care va opri automat functionarea acesteia. 

Lampa solara este ideala pentru iluminarea, gradinii, gazonului etc. 

O puteti insa utiliza si dupa cum urmeaza: lasati-o sa acumuleze energie 

afara in timpul zilei, iar noaptea utilizati-o pentru iluminarea interioara. 

Atentie la prima utilizare! 

Pe cutia acumulatorului exista un buton. Aduceti acest buton in pozitia 

„on”, moment in care sistemul automat incepe sa functioneze. 

 

 Cand mediul inconjurator 

se intuneca, lampa solara va 

lumina automat. In timpul zilei, 

lampa solara se va opri si va 

incepe automat sa inmagazineze 

energie in panoul solar. Daca 

apasati din nou butonul, curentul 

se va intrerupe. 

  

 Daca lumina nu se aprinde 

automat in timpul noptii, dupa 6h 

de incarcare, va rugam sa faceti 

urmatoarele verificari: 

1) Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia „on” ca in prima figura. 

2) Asigurati-va ca ati asezat lampa intr-o zona luminoasa cu panoul solar 

indreptat catre razele solare.  
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3) Verificati bateria-acumulator, pentru a vedea daca este conectat corect 

 
Precautii 

(1) Tineti minte ca lampa a fost proiectata sa functioneze pe intuneric. Daca 

in apropierea sa se afla surse de lumina, lampa poate lumina slab sau 

poate sa nu functioneze de loc. 

(2) Cu toate ca acumulatorul, initial a fost incarcata de producator, nivelul energiei a 

scazut probabil pana in momentul in care ati achizitionat produsul. Pentru 

performante maxime, incarcati acumulatorul o zi intreaga inainte de utilizare. 

(3) Suprafata panoului solar trebuie mentinuta curata. Praful influenteaza 

negativ eficienta incarcarii. 

(4) Umiditatea, frigul si/sau caldura in exces poate defecta lampa facand-o 

inutilizabila. 

Inlocuirea acumulatorului 

 Daca lampa nu mai functioneaza dupa o utilizare indelungata (in jur 

de 18 luni), poate fi din cauza bateriei acumulatoare uzate. Inlocuiti 

acumulatorul uzat cu altul nou de acelasi tip. Acumulatorul original este de 

tipul Ni-Cd AA 600mAh 1,2V sau Ni-MH AA 600mAh 1,2V. 

Nota: Durata de viata a LED-ului este de peste 100 000 de ore. Nu va fi 

necesara inlocuirea! 

 

Sibolul alaturat este indica faptul ca produsul face obiectul unei 

colectari separate, nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul 

menajer si trebuie predat la centrele de colectare specializate, 

conform HG 448/2005. 
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