
1 
 

 
Veioză LED cu ceas 
MANUAL DE UTILIZARE 
 
Vă mulţumim pentru achiziţionarea produsului nostru. Vă rugăm citiţi manualul cu 
atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l corespunzător.  
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COMPONENTE ŞI INSTALARE 
 
● Sursă de lumină puternică LED de 8W 
 

 
 
● Vă rugăm utilizaţi adaptorul DC oferit, introduceţi conectorul DC în mufa DC din 
spatele veiozei 
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1 Cap veioză 
2 Braţ veioză 
3 Bază veioză 
 
 
Pentru a economisi energie şi a face mai sigură utilizarea veiozei, deconectaţi ştecherul 
DC de la priza electrică, atunci când nu utilizaţi o perioadă mai lungă de timp veioza. 
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Pentru prima utilizare, îndepărtaţi izolatorul, apoi ecranul LED se va aprinde. 

 
Dacă adaptorul este conectat adecvat, dar nu există ora în memorie, vă rugăm înlocuiţi 
bateria CR2032. 
● Bateria menţine funcţionarea ceasului când veioza este deconectată de la sursa 
electrică. 
● Răsuciţi şurubul şi îndepărtaţi uşiţa compartimentului bateriei, introduceţi bateria 
înăuntru cu terminalul pozitiv orientat în sus şi înşurubaţi la loc uşiţa compartimentului 
bateriilor. 
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REGLAREA UNGHIULUI 
 

Reglarea unghiului capului veiozei 
 
Reglarea unghiului capului veiozei: 
● Când reglaţi unghiul capului lămpii, apăsaţi împreună baza 
lămpii. 
● Reglarea capului lămpii poate fi făcută până la 130° pe 

verticală (peste această reglare se pot produce defecţiuni ale 

pieselor de legătură). 

● Rotaţia capului lămpii cu un unghi de 270°. 

 

 

 

 

 

Reglarea braţului veiozei 

Reglarea unghiului braţului veiozei: 

● Braţul veiozei poate fi reglat printr-o mişcare faţă-spate cu 115° 

● Când articulaţia ce permite rotaţia se slăbeşte, vă rugăm să o strângeţi cu ajutorul 

şurubului existent. 
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Unghiul de rotaţie stânga-dreapta al braţului veiozei 

 

Reglarea unghiului braţului veiozei: 

● Baza veiozei poate fi rotită cu 360° în 

mod liber, trebuie doar să o apăsaţi uşor 

cu vârful degetului. 
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REGLAREA CEASULUI ŞI ALARMEI 

1. Reglarea ceasului 

În modul normal de afişare al orei, apăsaţi tasta SET o 

dată, poziţia Orei va clipi, apăsaţi tasta SUS pentru reglare 

în sus, apăsaţi lung pentru reglare rapidă; apăsaţi tasta 

JOS pentru reglare în jos, apăsaţi lung pentru reglare 

rapidă. Apăsaţi din nou tasta SET, poziţia Minutelor va clipi, 

apăsaţi tasta SUS pentru reglare în sus, apăsaţi lung pentru 

reglare rapidă; apăsaţi tasta JOS pentru reglare în jos, 

apăsaţi lung pentru reglare rapidă. Apăsaţi din nou tasta 

SET pentru confirmarea orei setate şi pentru a reveni la 

modul normal de oră. 

 

Remarcă: în modul de setare oră, dacă nu apăsaţi nicio 

tastă 15 secunde sau apăsaţi tasta MODE veţi reveni la 

modul normal de afişare al orei. 

 

 

 

 

2. Reglarea alarmei 

1. În modul normal de oră, apăsaţi tasta MODE pentru a accesa modul de setare a 

alarmei, iar simbolul  se va aprinde. 

2. Apăsaţi tasta SET o dată, poziţia Orei va clipi, apăsaţi tasta SUS pentru reglare în 

sus, apăsaţi lung pentru reglare rapidă; apăsaţi tasta JOS pentru reglare în jos, apăsaţi 

lung pentru reglare rapidă. Apăsaţi din nou tasta SET, poziţia Minutelor va clipi, apăsaţi 

tasta SUS pentru reglare în sus, apăsaţi lung pentru reglare rapidă; apăsaţi tasta JOS 

pentru reglare în jos, apăsaţi lung pentru reglare rapidă. Apăsaţi din nou tasta MODE 

pentru confirmarea orei setate şi pentru a reveni la modul normal de oră. 

3. Când ora ajunge la ora fixată pentru alarmă, aceasta va suna timp de 1 minut cu 

simbolul  afişat intermitent. 
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Remarcă: în modul de setare al alarmei, dacă nu apăsaţi nicio tastă 15 secunde sau 

apăsaţi tasta MODE veţi reveni la modul normal de afişare al orei. 

 

3. Tastele rapide 

1. În modul normal de afişare al orei, apăsaţi tasta SUS pentru activarea sau 

dezactivarea funcţiei de alarmă. Când alarma este activată, simbolul se va aprinde. 

Doar atunci când funcţia de alarmă este activată, alarma va funcţiona când se ajunge la 

ora de setare a alarmei. 

2. În modul normal de afişare al orei, apăsaţi tasta JOS pentru a modifica formatul de 

afişare 12H/24H. 

3. Când alarma sună, apăsaţi orice tastă pentru oprire. 
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UTILIZAREA VEIOZEI DE BIROU 

● Pornirea/oprirea veiozei 

1. Apăsaţi tasta  pentru pornirea sau oprirea veiozei. 

2. După pornire, apăsaţi pentru a regla luminozitatea, 

nivelul de luminozitate va fi afişat în interiorul cercului şi 

ecranului rotund. Nivelul este cuprins între 10 şi 99 (10 

reprezintă luminozitatea cea mai redusă, iar 99 cea mai 

ridicată). 

3. Funcţia de sleep (oprire automată): apăsaţi tasta , simbolul 

 va fi afişat pe ecran, apăsaţi din nou, va fi afişat din nou; 

10 minute – 30 minute – 60 minute – 90 minute (00 semnifică 

oprire) 

 

După selectarea orei de oprire, cronometrul cu numărătoare 

inversă va porni, iar după ce ajunge la 00, veioza se va opri automat. Această funcţie 

este utilă pentru a opri automat lampa înainte de a adormi. 

 

● Reglarea luminozităţii ecranului 

Apăsaţi tasta  pentru a regla luminozitatea ecranului, deschisă (luminozitate mare) – 

luminozitate pe jumătate – închisă, repetaţi paşii. 
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SPECIFICAŢII TEHNICE 

● Panou care constă din 60 LED-uri 

● Putere de ieşire: 8 W 

● Număr de lumeni: 642 lm 

● Temperatua culorii luminii: alb natural 5000 – 5500 K 

● CRI (index de randare culoare): >70 

● Ceas şi alarmă 

● Control luminozitate: de la 10 la 99 

● Setare opţională oprire automată – Sleep (10,30,60 şi 90 minute) 

● Opţiune de dezactivare ecran ceas 

● Opţiune de reglare unghi cap veioză în intervalul a 180° 

● Rotaţie cap veioză cu până la 270° 

● Reglare braţ veioză înainte şi înapoi în intervalul a 115° 

● Rotaţie stânga-dreapta a braţului veiozei la un unghi de 360° 

● Baterie de rezervă ceas CR2032 (inclusă) 

● Durată de viaţă LED-uri de până la 50.000 ore 

● Sursă putere: DC 12V/1000mA 

● Dimensiuni: 170 x 170 x 450 mm 

● Greutate: 1,3 kg 

● Putere de intrare: max. 12W 
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Instrucţiuni şi informaţii legate de scoaterea din uz a ambalajului produsului 
Scoateţi din uz ambalajul produsului prin intermediul unui centru public de reciclare a 
deşeurilor. 
 
Scoaterea din uz a echipamentului electric şi electronic 

Semnificaţia acestui simbol afişat pe produs, accesoriile sale sau ambalaj 
indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deşeu casnic menajer. Vă rugăm 
scoateţi acest echipament prin intermediul centrelor de reciclare a deşeurilor 
de echipamente electrice şi electronice. Alternativ, în anumite state din 
Uniunea Europeană sau alte state europene, puteţi returna produsul la 

distribuitorul dvs. local, când achiziţionaţi un produs nou echivalent.  
Prin asigurarea scoaterii din uz corecte a acestui produs, veţi avea o contribuţie la 
prevenirea pericolelor asupra mediului şi sănătăţii umane, care pot altfel fi cauzate de 
scoaterea din uz necorespunzătoare a produsului. Pentru informaţii detaliate despre 
reciclarea acestui produs, vă rugăm contactaţi autorităţile competente locale sau 
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul. Scoaterea din uz necorespunzătoare a 
acestui tip de produs poate cădea sub incidenţa reglementărilor legale. 
 
Pentru companiile din Uniunea Europeană 
Dacă doriţi să scoateţi din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile 
necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs. 
 
Scoaterea din uz a produsului în alte state în afara Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz produsul, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda 
corectă de scoatere din uz de la autorităţile locale competente sau de la distribuitorul 
dvs. 
 

 Acest aparat este conform cu regulile şi reglementările UE privind siguranţa 
electromagnetică şi electrică. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot să intervină fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a le efectua. 
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SENCOR 
 

RO Condiţii de garanţie  
 

Cardul de garanţie nu face parte din pachetul acestui aparat. 
 

Acest produs beneficiază de o garanţie de 24 de luni de la data achiziţionării de către 
utilizatorul final. Garanţia este limitată la următoarele condiţii. Garanţia este valabilă 
numai pentru bunuri de uz casnic ale clienţilor. Cererea de depanare poate fi făcută la 
magazinul comerciantului de unde produsul a fost achiziţionat sau la centrele de servicii 
menţionate mai jos. Utilizatorul final este obligat să înainteze o cerere imediat după 
apariţia defectelor, însă doar până la expirarea garanţiei. Utilizatorul final este obligat să 
coopereze pentru certificarea defectelor apărute. Se acceptă numai produse complete 
şi curate (conform standardelor de igienă). În cazul solicitărilor de garanție eligibile, 
perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada de la data înaintării cererii până la data 
returnării produsului către client. Pentru obţinerea serviciilor acestei garanţii, utilizatorii 
finali sunt obligaţi să îşi certifice reclamaţia cu următoarele documente completate 
corespunzător: chitanţă, certificat de garanţie, certificat de instalare. 
 
Această garanţie este nulă în special dacă următoarele sunt aplicabile: 
 Defectele erau cunoscute la vânzare. 
 Uzură sau deteriorare provocată de utilizarea obişnuită. 
 Produsul a fost deteriorat în urma instalării neprofesionale sau greşite, utilizat 

contrar manualului de utilizare aplicabil, utilizat contrar actelor normative şi 
procesului comun de folosire sau utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost 
proiectat. 

 Produsul a fost deteriorat din cauza neglijenţei sau mentenanţei insuficiente. 
 Produsul a fost deteriorat de murdărie, accidente de forţă majoră (dezastre naturale, 

incendii şi inundaţii). 
 Defectarea funcţionalităţii cauzată de dualitatea scăzută a semnalului, interferenţe 

ale câmpului electromagnetic etc. 
 Produsul a fost deteriorat mecanic (ex. buton stricat, căzătură). 
 Deteriorare provocată de medii nepotrivite, anexe, consumabile (baterii) sau de 

condiţii de funcţionare necorespunzătoare (ex. temperatură crescută, umiditate 
crescută, cutremure). 

 Informaţiile pe documentele prezentate sunt diferite faţă de cea de pe produse. 
 Cazuri în care produsul reclamat nu poate fi identificat conform documentelor 

prezentate (ex. numărul de serie sau garanţia au fost deteriorate). 
 
Centre de servicii autorizate 
Accesaţi www.sencor.ru pentru informaţii legate de centrele de servicii autorizate. 
 
 


