
Princíp
Pohyb zapne svetlo, spustí alarm a mnoho iného. Pre Vaše pohodlie, pre Vašu bezpečnosť. Zabudovaný pyroe-
lektrický infračervený detektor sníma neviditeľné tepelné žiarenie pohybujúcich sa telies (ľudí, zvierat, atď.).
Takto zachytené tepelné žiarenie sa elektronicky prevádza a zapína svietidlo. Cez prekážky, ako sú napr. múry
alebo sklenené tabule, sa tepelné žiarenie nezaznamenáva a nedochádza teda ani k spínaniu.
Bezpečnostné pokyny
n Pri montáži musí byť pripájané elektrické vedenie zbavené napätia. Preto je potrebné najskôr vypnúť 

elektrický prúd a skontrolovať beznapäťovosť pomocou skúšačky napätia.
n Pri inštalácii svietidla ide o prácu na elektrickom napätí. Musí ju preto vykonať osoba s príslušnou 

elektrotechnickou kvalifikáciou v súlade s národnými inštalačnými predpismi a pripájacími podmienkami.
(DE- VDE 0100, AT-ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

n Používajte len originálne náhradné dielce.
n Nesnažte sa sami rozmontovať svietidlo. Opravy môže vykonávať len autorizovaný servis.
Pokyny pre inštaláciu -
L = fázový vodič (najčastejšie čierny alebo hnedý)
N = nulový vodič (zväčša modrý)
PE = prípadný ochranný vodič (zelený/žltý)

Pripojenie na povrchové vedenie, Pripojenie na vedenie pod omietkou
Pozor: Na sieťový prívod možno samozrejme namontovať sieťový spínač na zapínanie a vypínanie. Dôležité: Zámena
vodičov môže viesť k poškodeniu senzora. Dbajte prosím na to, že svietidlo musí byť istené 10 A ističom vedenia.

Rameno lampy sa musí pri zapojení mechanicky up-núť do záchytných príložiek, aby sa vnútorné vedenia
nenamáhali ťahom.
Funkcia 
Nastavenie stmievania (nastavenie výrobcu: prevádzka pri dennom svetle 2000 lux):
Plynulo nastaviteľný prah citlivosti senzora od 2 – 2000 lux.
Regulátor v polohe = prevádzka pri dennom svetle cca 2000 lux.
Regulátor v polohe = prevádzka za súmraku cca 2 lux. 
Pre nastavenie oblasti snímania pri dennom svetle je potrebné regulátor prepnúť do polohy (prevádzka pri
dennom svetle).
Nastavenie času (nastavenie výrobcu: 8 sek.): 
Plynulo nastaviteľná doba svietenia od 8 sek. do 35 min.
Regulátor nastavený na – = najkratší čas (8 sek.). 
Regulátor nastavený na + = najdlhší čas (35 min.).
Pri nastavovaní oblasti snímania sa odporúča zvoliť najkratší čas
Nastavenie oblasti snímania

krycími nálepkami, napr. na vylúčenie chodníkov alebo susedných pozemkov.
dosah 2 – 10 m, otočením šošovky senzora o 90°.

Prevádzkové poruchy (Porucha / Príčina È Možnosť odstránenia)
Chýba napätie / poistka je chybná, svietidlo nie je zapnuté È vymeniť poistku, zapnúť sieťový vypínač, 
skontrolovať vedenie pomocou skúšačky napätia. Senzor nezapína / okolie je ešte príliš svetlé È čakať, kým 
sa dosiahne prah citlivosti alebo hodnotu nastaviť nanovo / chybný svetelný zdroj È vymeniť svetelný zdroj /
sieťový vypínač je vypnutý È zapnúť / oblasť snímania nie je cielene nastavená È nastaviť nanovo. Sa nevypína /
okolie nie je ešte dostatočne svetlé È čakať, kým sa dosiahne prah citlivosti alebo nastaviť hodnotu nanovo /
nepretržitý pohyb v oblasti snímania È zmeniť oblasť snímania. Senzor nežiaduco zapína / dochádza k 
snímaniu napr. áut na ceste È prestaviť oblasť snímania, odkloniť senzor. Zmena dosahu / iné teploty prostredia
È za nízkych teplôt skrátiť dosah senzora sklopením nadol, za vysokých teplôt vyklopiť nahor.
Zneškodnenie
Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na ekologickú recykláciu.

Elektrické zariadenia nevyhadzuje do komunálneho odpadu!

Iba pre krajiny EÚ: 
Podľa platnej európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie
do národnej legislatívy sa musia nepoužívané elektrické a elektronické zariadenia zbierať separovane
a odovzdať na ekologickú recykláciu.
Záruka výrobcu
Tento výrobok STEINEL bol vyrobený s maximálnou dôslednosťou, skontrolovaný na funkčnosť a bezpečnosť 
v súlade s platnými predpismi a podrobený následnej náhodnej kontrole. Spoločnosť Steinel ručí za bezchybný
stav a funkčnosť výrobku. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom predaja spotrebiteľovi.
Odstránime nedostatky zakladajúce sa na chybe materiálu alebo výroby, záručné plnenie sa uskutočňuje formou
opravy alebo výmeny chybných dielcov podľa nášho uváženia. Záruka sa nevzťahuje na opotrebiteľné dielce
ani na škody a nedostatky vzniknuté nesprávnym  zaobchádzaním alebo údržbou. Ďalšie následné škody na
cudzích veciach sú zo záruky vylúčené. Záruku poskytneme len vtedy, ak svietidlo v nerozmontovanom stave
zašlete spolu so stručným popisom chyby, pokladničným dokladom alebo faktúrou (dátum zakúpenia a pečiatka
predajcu) dobre zabalený na adresu príslušného servisu.
Servis
Po uplynutí záručnej doby alebo v prípade chýb, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sa o možnosti opravy 
informujte v najbližšom servise.
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