
Ő      LED REFLEKTOR     MOZGÁSÉRZÉKEL VEL 
Típus:AR0186B / AR0186D  

█ Bevezetés 
Ez  a  termék  mozgásérzékelővel  van  felszerelve,  mely  
mozgásérzékelő,  az  érzékelési  tartományon  belül,  a  mozgás 
érzékelésekor automatikusan bekapcsolja a lámpatestet.  

█ A lámpatest elhelyezése 

■ Ne helyezze instabil felületre!
■ A lámpatest ideális felszerelési magassága 1,8-2,5m. (Ld.1A kép)..

■ A  mozgásérzékelő  helyes  működése  érdekében,  ne  helyezze
■ közvetlen  napsütéses  területre,  illetve  közvetlenül  hőforrás

közelébe(kémyény,légkondícionáló,stb) 

■ Ne helyezze a lámpatestet erős elelktromagnetikus térbe.
■ Ne helyezze a lámapestet erősen fényvisszaverő közeg

közelébe,mint pl. úszómedence.
■ A mozásérzékelő érzékelési távolságát jelentősen befolyásolja a

környezeti hőmérséklet Magas hőmérséklet esetén az
érzékelési távolság akár 1-2 méterre is csökkenhet.

■ A mozásézékelőt mind horizontális, mind vertikális irányba
beállíthatja, az optimális érzékelési tartomány kalakítása
érdekében. 
 
Felszerelés
Kérjük tekintse át a 2.kép rajzait.
1. A szerelési munkálatokat cask szakember 

végezheti,feszültségmentes állapotban.
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2. A szerelés megkezdése előtt áramtalanítson és
biztosítsa,hogy a szerelés ideje alatt ne lehssen az áramot
visszakapcsolni.

3. Szerelje le a lámpatestet rögzítő kart.

 

4. A leszerelt kar segítségével jelölje ki a falon a rögzítési pontok
helyét és fúrjon  10cm mély lyukakat, helyezze be a tipliket.

5. Nyissa ki a hátsó kötődoboz fedelét,csavarja ki a kábelrögzítő
csavart és a szigetelést.Húzza át a csavaron és a szigetelésen a
betápláló kábelt(használjon kétszeres szigetelésű gumi betápláló
kábel).Csatlakoztassa a 2.kép szerint a fazes(fekete v.barna), a
kék(nulla) és a zöld/sárga(földelés) kábelelit a lámpatest azonos
színű kábeleihez, a sorozatkapocs segítségével.

6. Csavarja vissza a kábelrögzítőt,a kötődoboz fedelét.
7. Szerelje vissza a lámpatestet a rögzítő karhoz.
8. Helyezze a rendszert ismét áram alá,hogy beállíthatssa a

mozgásérzékelőt.

A mozgásérzékelő beállítása előtt, lazítsa meg annak csavarait. 
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A MOZGÁSÉRZÉKELŐ MŰKÖDÉSE 
(ld. 3. kép) 
TIME=Időbeállítás  

SENS=Érzékenység beállítás 

LUX=Fényérzékenység beállítás 

A  TIME  gombbal  tudja  beállítani  a  kívánt 

bekapcsolási  időintervallumot  10mp  és  4  perc 

között. Tekerje a gombot a – és + jelzések között. 

Figyelem:ha a mozgásérzékelő bekapcsolt és a 

bekapcsolási idő alatt újabb mozgást érzékel,akkor a 

teljes időtartammal újraindul a működés. 

  Fényérzékenység  beállítása: 

  A  mozgásérzékelőbe    alkonykapcsoló 
  van  beépítve,  mely  érzékeli  a  környezeti                  

fényviszonyokat,  
világosság-sötétség.  A  LUX  gomb  eletekerésével  beállíthatja,  hogy 
csak éjjel,vagy nappal is működjön a mozgásérzékelő. 

A  SENS  gomb  eltekerésével  beállíthatja  a  mozgásérzékelő 
érzékelési távolságát.   

BEÁLLÍTÁSOK 
1. Az első használatkor, feszültségmentes állapotban,tekerje  a LUX 

gombot a nap szimbólumhoz. Állítsa a TIME gombot a    -    jelhez. 
Helyezze feszültség alá a lámpatestet. Ezután  kb. 30 mp elteltével  
bekapcsol  a  mozgásérzékelő  és  kb.  30  mp  után  kikapcsolja  a  
lámpatestet.  Ekkor  bekapcsolnak  a  mozgásérzékelőre  szerelt  
orientációs LED-ek.  
A  mozgásérzékelő,  mind  horizontálisan,  mind  vertikálisan  
állítható. A beállítás előtt, tekerje ki a mozgásérzékelőt tartó karon 
található csavart,majd a beállítás után rögzítse ismét a csavart  
2.A  mozgásérzékelő működését  befolyásolhatja  az 
érzékelő lencsére  rakódott  szennyeződés.  Puha  száraz  ronggyal 
tisztítsa le a lencsét.  

TECHNIKAI ADATOK: 

■ Max. érzékelési távolság: Max. 12 méter 180°-nál

■ Időintervallum: (10±5) mp-  (4±1) perc. 

■ Mozgásérzékelő működése: Passzív infravörös technológia

■ Feszültség: 220-240V~ 50 Hz
■ Maximum  telj.: AR0186B：12×0.5WLED

    AR0186D：20x0.5W LED 

■ IP44
■ Üveg mérete: 134(L) x 92(W) x 4(T) mm
■ Kül és beltéren egyaránt használható
■ Érintésvédelmi osztály：Class I (földelést igényel) 

Importőr/Importeur: EverFlourish Europe GmbH 

Robert-Koch-Str. 4, D-66299 Friedrichsthal 
Származási hely: Kína/Made in China 

A technikai jellegű változtatások jogát, előzetes értesítés 
nélkül is fenntartjuk. 
A szakszerűtlen szerelésből eredő károkért a felelőséget 
nem vállaljuk. 
A garancia a vásárlás napjától számított 2 év. 
A termék nem tartalmaz cserélhető fényforrást! 

Ne dobja a háztartási szemétbe: 
- a lámpát,    
- a lámpa alkatrészeit    
- a lámpa tartozékait! 

Törvény kötelez arra minden felhasználót, hogy az  
elhasználódott  részeket  az  adott  
kerületben/városrészben  kijelölt  gyűjtőhelyen  vagy  
a  forgalmazónál  adja  le,  és  ezzel  lehetővé  tegye 
ezek környezetkímélő kezelését. Fig.3  Control Knob

Forgalmazó:
EverFlourish Europe GmbH 
Robert-Koch-Str. 4, 66299 Friedrichsthal, Germany

everflourish-hungary.hu




