Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, să le respectați și să le păstrați pentru consultări ulterioare

1. Instalarea și întreținerea produsului se face doar de către personal calificat.
2. Puteți folosi doar accesoriile livrate in pachetul produsului.
3. În timpul montării sau demontării produsului trebuie oprită alimentarea cu energie electrică.
4. Nu instalați produsul daca prezintă sparturi sau fisuri.
5. Nu obturați suprafața produsului cu diverse obiecte sau substanțe precum vopseaua.
6. Nu acoperiti produsul cu materiale izolatoare.
7. Pentru instalarea produsului apelați la un electrician autorizat.

1. Opriti curentul electric înainte de a începe instalarea produsului.
2. Detasati capacul dispersor prin desurubarea filetului (1)
3. Fixați corpul în tavan cu ajutorul kit-ului din pachet (2)
4. Așa cum vă este prezentat în scema (3) conectati cablul ținând cont de polaritatea conectorilor “L”(+) și “N”(-).
5. Aplicați capacul dispersor prin insurubarea filetului
6. Atenție! Ledurile sau driver-ul din interiorul corpului se pot schimba doar de personal calificat.
7. Atenție! Corpul poate functiona și in cazul în care dispersorul este fisurat sau spart. Este
recomandată inlocuirea imediată a corpului în acest caz.
8. Nerespectarea instrucțiunilor de instalare poate duce la pierderea garanției

1

2

3

SPECIFICATII
Alimentare 175~265V/AC 50~60Hz
Unghi detectie
- 360°
Distanta detectie - 4~6m

Timp Functionare - 5sec~6min
Noapte-Zi
- <3~2000Lux
Consum Standby - <0.1W

FUNCTIILE SENZORULUI
Modul de funcţionare zi/noapte este automat,lumina ambientală poate fi reglată,astefl încât noaptea să pornească senzorul
automat iar ziua să se oprească.
Timpul de funcţionare este reglabil variind în funcţie de locul unde este amplasat.

TESTAREA SENZORULUI
1.După instalare rotiţi invers acelor de ceasornic potenţiatorul pentru timp şi potenţiatorul pentru lux rotiţi-l in sensul acelor
de ceasornic.
2.Porniţi senzorul.După aproximativ 30 sec.,lumina se va aprinde şi apoi se va stinge automat.
3.Dacă senzorul a fost montat corect,ulterior puteţi regla durata de funcţionare cu potenţiatorul pentru timp,lumina ambient
poate fi reglată cu potenţiatorul de lumină.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

