
 
Köszönjük, hogy termékünket választotta. 
 
Kérjük, a termék használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást, és őrizze meg 
későbbi felhasználás céljából !  
 
Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e! 
 
Funkció 
 

1.A mozgásérzékelő érzékeli a mozgást és a beállítható időre felkapcsolja a lámpákat.  
 A beépített fotocellának köszönhetően beállítható a fény érzékénység is.  
 Ideális otthoni automatizálási és energiatakarékossági célokra.  
2. Az érzékelési szög 120 °, a maximális érzékelési távolság pedig legfeljebb 8 méter.  
3. Az Ön kényelme érdekében választható  állandó Ki (OFF) ,BE (ON), és automata (AUTO) mód.  
4. A mozgásérzékelő thasználható izzólámpákkal, fénycsövekkel, halogén izzókkal, és LED 

fényforrásokkal. Ne lépje túl az alábbi maximális megengedett terhelési értékeket! 
 Hagyományos  izzók és halogén izzók:  500W 
 Fénycsövek (kompakt fénycsövek):   150W 
 Kisfeszültségű halogén izzók elektronikus transzformátorral: 150W 
 LED fényforrások:    80W 
5. A telepítés ugyanolyan egyszerű, mint a fali kapcsoló cseréje. Egyes országokban előfordulhat, 

hogy szakképzett villanyszerelőre van szükség.  
 
Beépítés 
 

1. Szerelés előtt kapcsolja ki az áramellátását, és biztosítsa, hogy ne lehessen visszakapcsolni!  
2. Távolítsa el a meglévő kapcsolót, ha van. 
3. Csatlakoztassa a mozgásérzékelőt  az ábra szerint.  (L-fázis, N-nulla vezeték, OUT- kapcsolt fázis)   
4. Csavarhúzóval távolítsa el a fedelet (lásd  2.ábra).  
5. Rögzítse a mozgásérzékelőt a fali dobozba 2 csavarral  a rögzítési pontoknál, 
6. Tesztelés céljából egy kis csavarhúzóval állítsa az időszabályzót (TIME) (-) helyzetbe, a  

fényérzékenység (LUX) vezérlőt pedig () helyzetbe (lásd 3.ábra).  
7. Helyezze vissza kézzel a felületi fedelet.  
8. Állítsa az üzemmód kapcsolót AUTO üzemmódba . 
9. Kapcsolja be az áramellátást, a mozgásérzékelőnek bemelegedési időre van szüksége. Kb. 40 

másodperc múlva a mozgásérzékelő  készen áll, és AUTO üzemmódba kapcsol.  
10. Ha bármilyen mozgást észlel, akkor a lámpa felkapcsol.  A fény (10 ± 5) másodperc múlva 

kialszik, ha nem észlel további mozgást, minden későbbi mozgásérzékelés kor elölről kezdi az 
előre beállított időtartamot.  

 

 
 

Süllyesztett mozgásérzékelő 120° 
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Használati  és kezelési utasítás 
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A fényérzékenység (LUX)szint beállítása  
 
A beépített fotocella érzékeli a napfényt () és a sötétséget (). 
A gomb forgatásával beállíthatja, hogy az egység a kívánt  fénynél működjön, a teljes fény() 

és a teljes sötét () között. 
 
 
A működési idő beállítása 
 
A működési idő (10 ± 5) másodperctől (10 ± 2) percre állítható be a TIME beállító gomb 
forgatásával a (-) és a (+) jelek között. 
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1.ábra                                  2.ábra      3.ábra 

 Fontos megjegyzések  
1. A mozgásérzékelő csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja kültéren! 
2. A mozgásérzékelő érzékenyebb a keresztirányú mozgásokra, mint a közeledő-távolodó 

mozgásokra. 
3. A beépített infra érzékelő érzékeny a hőforrásokra! 
 Ezért a hamis aktiválás elkerülése érdekében ne helyezze mozgásérzékelőt 

légkondicionálók, fűtőberendezések és más hő- vagy hidegforrások közvetlen közelébe! 

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások) 
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően 
már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.  
Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.  
 Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem 
használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe. 
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