
Vonkajšie solárne LED osvetlenie s čidlom 3W

užívateľský manuál

1. použite priloženú kartičku pre prípravu a vymeranie
inštalačných otvorov pre vyvŕtanie
2. do vyvŕtaných otvorov aplikujte hmoždinky
3. zaskrutkujte skrutku do spodného otvoru, nechajte si
dostatočnú mezeru pre inštaláciu svietidla
4. nasaďte lampu na spodnú skrutku, potom zaskrutkujte horné
skrutky
5. zapnite lampu vypínačom na zadnej strane a zvoľte
požadovanú funkciu svietenia

1. svietidlo je dobíjené slnečným svitom, preto svietidlo
nainštalujte na miesto s dostatočným slnečným svitom
2. uvedomte si, že dĺžka svietenia je závislá na počasí
a slunečnom svite
3. lampa sa rozsvieti, ak hodnota miery osvetlenia klesne
pod 30lux
4. svietidlo musí byť nainštalované 2-4 metre nad zemou
5. vo svietidle je nainštalovaná vymeniteľná batéria 18650,
2000mAh/3,7V

INŠTALÁCIA

POZNÁMKY



Príkon: 3,2W
Počet SMD čipov: 30 (28+2)
Výkon solárneho panelu: 2.3Wp
Vymeniteľná Li-Ion batéria: 2000mAh /3.7V
Montážna výška: 2-4 metre
Pracovné režimy: 
A: ponechať 20% jasu B: Bright & Režim DIM C: on & off 
Farva svetla: 4000-4500K
Materiál tela lampy: ABS + PC, solárny panel 
Pohybový senzor: ANO
Detekčná plocha: 2-6 metrov, detekčný uhol: 120°
Svetelný tok: 400lm
Uhol svetelného paprsku: 120° a 60°
Životnosť: 50 000 hodín
Prevádzkové prostredie: teplota -20°C až 50°C
CRI(Ra) Index podania ferieb:     >70
Stupeň krytia: IP65
Záruka: 24 mesiacov
Certifikácia: CE, RoHS
Rozmery: 212.0x140.0x109.2mm
Váha: 1,57kg
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automatické zapínanie    
a vypínanie

Stlač tlačítko na zadnej strane pre voľbu jedného 
z nasledujúcích režimov - stlač 1x pre režim A

- stlač 2x pre režim B
- stlač 3x pre režim C
- stlač 4x pre vypnutie
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ŠPECIFIKÁCIA

VLASTNOSTI

PRACOVNÉ REŽIMY

Režim A: Automaticky sa 
rozsviet ak miera 
osvetlenia klesne pod 
30luxov, potom svieti 
5hodín na 20% výkon. Po 
vybití batérii sa vypne.

Režim B: Automaticky sa 
rozsvieti na plný výkon 
(400lm), keď zaznamená 
pohyb vo vzdialenosti 2-6 
metrov. Ak čidlo 
nedetekuje žiadný pohyb 
po dobu 20 sekúnd, 
svetlo zníži jas na 3%.

Režim C: Automaticky sa 
rozsvieti na plný výkon 
(400lm), keď zaznamená 
pohyb vo vzdialenosti 2-6 
metrov. Ak čidlo 
nedetekuje žiadný pohyb 
po dobu 30 sekúnd,  
svetlo sa vypne.


	Stránka 1
	Stránka 2



