
CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY (RÓŻNE MODELE)   PL 
•  Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

spowodowane niewłaściwym montażem, (montaż 

powinna wykonywać osoba odpowiednio wykwalifi-

kowana).

•  Przed przystąpieniem do montażu należy wyłączyć na-

pięcie w sieci (wyłączyć bezpieczniki).

•  Wykonywanie jakichkolwiek czynności we wnętrzu 

czujnika przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem 

elektrycznym.

•  Podłączenie czujnika do sieci mogą wykonywać tylko 

osoby z właściwymi uprawnieniami.

•  W celu zachowania bezpieczeństwa funkcjonowania i 

obsługi czujnika, należy postępować zgodnie z instruk-

cją montażu.

•  Fale emitowane przez czujnik mają wartość <0,2mW. 

Dla porównania kuchenka mikrofalowa lub telefon ko-

mórkowy emitują fale o mocy zbliżonej do 1000mW.

Zużytego urządzenia nie wyrzucaj wraz ze zwykłymi od-
padami. Zanieś je do specjalnego punktu zbierającego 
odpadki w celu ich utylizacji. W ten sposób pomożesz 
chronić środowisko naturalne. Opakowanie kartonowe 
przekaż na makulaturę, a worki polietylowe (PE) wyrzuć 
do pojemnika na plastik.

1.  Ustawienie czasu zwłoki - Regulatorem czasu zwłoki „TIME” ustawiamy czas, po którym oświetlenie ma się wyłączyć 

od momentu wykrycia ostatniego ruchu przez czujnik.

2.  Ustawienie progu natężenia światła - Regulatorem progu natężenia światła „LUX” ustawiamy minimalny próg ze-

wnętrznego (naturalnego) oświetlenia, przy jakim czujnik ruchu ma zadziałać. Po ustawieniu regulacji w skrajnym 

prawym położeniu, czujnik ruchu powinien załączać oświetlenie przy bardzo niskim natężeniu światła zewnętrznego, 

czyli po zmroku. Pozycję przełącznika należy ustalić doświadczalnie, zgodnie z preferencjami użytkownika. Rozwią-

zanie takie pozwala na oszczędzanie energii poprzez wyeliminowanie automatycznego włączania oświetlenia np. 

podczas dnia.

3.  Ustawienie czułości sensora - Regulatorem czułości sensora „SENS” regulujemy zasięg wykrywania ruchu. Optymalną 

czułość sensora ustawić można poprzez wstępne ustawienie regulacji w środkowej pozycji, następnie obracamy 

regulator w odpowiednim kierunku w celu zwiększenia lub zmniejszenia zasięgu działania sensora

Wszystkie przedstawione szkice mają charakter poglądowy  
i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

OBSŁUGA SENSORA

INSTRUKCJA MONTAŻU

1.   Wyznaczyć miejsce montażowe czujnika (Rysunek 1). Przytwierdzić do podłoża za pomocą odpowiednich 

wkrętów montażowych.

2.  Podłączyć przewody według schematu w zależności od modelu (Rysunek 2).

3. Przeprowadzić kalibrację czujnika zgodnie z instrukcją obsługi sensora (Rysunek 3).
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