
Návod k použití - LED reflektor s pohybovým čidlem / bez čidla

LED reflektor má vestavěný pasivní infračervený senzor - PIR (detekční zóna: max. 12 m v přibližném úhlu 180o, délka časového 
intervalu od 10 vteřin +/- 5 do 4 minut +/- 1, nastavení světelného režimu od denního po noční), který v případě zachycení pohybu 
zapíná světlo. Pokud trvá pohyb v detekční zóně, světlo zůstává rozsvícené.
Upozornění
► Neinstalujte na vibrující plochy. ► Čidlo dosahuje optimální funkce při umístění ve výšce 1,8 - 2,5 m nad 
terénem - obr.. 1A. ► Nesměřujte čidlo proti slunci. 
► Neumísťujte čidlo v blízkosti zdrojů tepla a elektromagnetického vyzařování. ► Nenastavujte proti odrážejícím 

povrchům jako hladkým bílým stěnám, bazénům atd. Kvalita detekce (zhruba do 12 m a 180o ) se může lišit v 
závislosti na výšce a poloze instalace a na teplotě. Detekce je kvalitnější při pohybu napříč detekční zónou a horší 
při pohybu směrem k čidlu nebo od něj - obr. 1B. Při chůzi proti čidlu se výrazně snižuje detekční zóna - obr. 1C.
Prostudujte tento text před montáží LED reflektoru
► Montáž reflektoru je nutno provést v souladu s pokyny v tomto návodu. ► Připojení reflektoru k elektrickému 
rozvodu svěřte osobě s potřebným oprávněním. 

► Reflektor lze montovat na hořlavém podkladu jehož teplota vznícení dosahuje minimálně 200oC a který se při 
této teplotě nedeformuje a neměkne (tedy dřevo, sádra, zdivo apod.). ► Svítidlo montujte při vypnutém napájení. 
► Přívodní vodič reflektoru je třeba vést tak, aby nehrozilo jeho poškození. ► Reflektor montujte na místě, kde 

nehrozí jeho poškození. ► Reflektor montujte do prostředí, kde teplota okolí reflektoru nepřekročí 30oC. ► 
Umístění reflektoru zvolte tak, aby v jeho okolí mohl cirkulovat vzduch a tím se zamezilo jeho přehřátí. ► Výrobce 
neručí za žádné škody způsobené nesprávnou montáží a použitím reflektoru. ► Na výrobek poškozený 
nesprávným použitím, nesprávnou či neodbornou montáží, připojením na nesprávné napětí se nevztahuje záruka. 
Záruka se nevztahuje na výrobek poškozený živelnou pohromou, jako jsou záplavy, požár a pod. ► V případě 
závady či poškození reflektoru, tento odpojte od elektrického rozvodu a obraťte se na výrobce.► Poškozené, 
prasklé či rozbité čelní sklo ihned vyměňte. Před výměnou skla odpojte světlo od elektrického rozvodu. Při 
výměně dbejte na to, aby se do reflektoru nedostala vlhkost, voda nebo nečistoty, a aby těsnění na sklo správně 
přiléhalo.
Instalace reflektoru
Postupujte podle obrázku č.2 a následujícího popisu: 1) Před započetím montáže vypněte napájení pomocí 
hlavního vypínače. 2) Odšroubujte šrouby montážní základny a odstraňte ji. 3) Použijte základnu pro vyznačení 
otvorů na montážní ploše (zdi apod.). Vyvrtejte otvory, vložte hmoždinky a přišroubujte základnu (šrouby ani 
hmoždinky nejsou součástí dodávky). 4) Odšroubujte kryt spojovací skříňky a odstraňte jej. Při zapojování kabelu 
(průměr 12mm, není součástí dodávky) postupujte podle obr.2. 5) Znovu propojte svorkovnici, přišroubujte držák 
(kotvičku) kabelu, záslepku a kryt. 6) Umístěte svítidlo na montážní základnu na zdi. Nastavte v požadovaném 
směru a utáhněte šrouby. Nezapomeňte na ploché a zakusovací podložky. 7) Zapojte přívodní kabel a zapněte 
proud. Nastavte čidlo na požadované hodnoty. UPOZORNĚNÍ: Před nastavením směru čidla uvolněte příslušné 
šrouby a matice.
Ovládání čidla (obr.3)
1)ÚPRAVA ČASOVÉHO REŽIMU: Délku časového intervalu, po který zůstává spuštěné 
světlo v činnosti, lze nastavit (od 10 s +/-5 do 4 min +/- 1) ovladačem TIME. Poznámka: Po 
spuštění světla prostřednictvím čidla je každý další podnět počátkem nového spouštěcího 
cyklu. 2)ÚPRAVA SVĚTELNÉHO REŽIMU: Modul ovládání světelného režimu má 
vestavěné zařízení (fotobuňku), které rozeznává denní světlo a tmu. Poloha       znamená, 
že svítidlo bude rozsvíceno pomocí čidla ve dne i v noci,       že svítidlo bude rozsvíceno 
pouze v noci. Režim můžete nastavit pomocí ovládacího knoflíku s označením LUX. 
3)ÚPRAVA CITLIVOSTI DETEKCE: Citlivost znamená maximální vzdálenost, z níž může 
být registrován podnět ke spouštění svítidla. Otáčením ovládacího knoflíku SENS proti 
směru hodinových ručiček se snižuje citlivost. Pouze u 30W verze 08039L.
Ovládací prvky, jejich nastavení
1) Nastavte ovladač LUX do polohy denního režimu       , zapojte do el. sítě a vyčkejte ca. 
30 s, než se ovládací okruh ustálí. Ujistěte se, že ovladač TIME je nastavený na minimální 
hodnotu (-). Svítidlo se nyní rozsvítí a zůstane svítit ca. 30 s (až 1 min). 2) Nasměrujte 
senzor požadovaným směrem kolíčkem na rameni senzoru. UPOZORNĚNÍ: Před 
nastavením směru čidla uvolněte příslušné šrouby a matice.3) Za pomoci osoby, 
pohybující se v detekční zóně nastavte pomalu úhel ramene senzoru tak, aby zachytil 
přítomnost pohybující se osoby v žádoucím prostoru, což se projeví rozsvícením světla. 4) 
Nastavte časový režim dle požadavků. 5) Nastavte světelný režim na noční, kdy čidlo 
začne automaticky spínat po setmění, otáčením regulátoru LUX z polohy denní       do 
polohy noční       . Pokud je žádoucí, aby čidlo reagovalo dříve např. za soumraku, 
počkejte na tento okamžik a pomalu otáčejte knoflíkem LUX směrem k dennímu režimu. 
Pro zajištění správné funkce čidla lehce otřete čočku navlhčeným hadříkem každé 3 
měsíce. Nikdy neupravujte čidlo, neobsahuje žádné díly vyžadující údržbu.

Recyklace: Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Po skončení životnosti jej  
recyklujte v souladu se zásadami o ochraně životního prostředí, dle zákona č.  
185/2001 Sb. o odpadech.

Záruka: Na LED reflektor poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na 
škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, používání věci v 
rozporu s účelem daným výrobcem, nedodržení návodu k obsluze. Záruka se dále 
nevztahuje na poškození vzniklé působením atmosférických vlivů, přepětím, mechanickým 
nebo elektrickým poškozením vstupních a výstupních částí a napájecích sestav.

Dovozce: IMMAX, Horní Město 239, 793 44, Czech Republic

Model 08038L 08039L 08049L 08050L
PIR čidlo ANO ANO  NE  NE
Krytí IP IP65 IP65 IP65 IP65
Příkon 10W 30W 10W 30W


