
LED svetelný senzor SOLID WL85 

Vážený zákazník, 
Ďakujeme za zakúpenie SOLID LED svetla s čidlom pohybu (kód). Pozorne si prečítajte návod 
na použitie, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. 
 

ČASTI VÝROBKU 

1. Infračervený senzor a filter 
2. Miesto pre batérie 
3. Vypínač  - ON – OFF – AUTO 
4. Kryt 

 

 

 

 

ÚVOD 

• Výhodou LED svetla s čidlom pohybu je, že Vám posvieti na tmavých miestach, ako sú schodištia, 
pivničné priestory alebo vjazdy do garáží. Nie sú potrebné žiadne vypínače od vonkajších svetiel. 

• Súčasťou výrobku je pasívny infračervený senzor, ktorý reaguje na telesnú teplotu a tým pádom 
aktivuje LED svetlo. 

• Rozsvieti sa okamžite a svieti do tej doby, pokiaľ senzor zaznamenáva pohyb. 

• Pokiaľ pohyb ustane, svetlo po 20 sekundách automaticky zhasne. 

• Senzor nesvieti za denného svetla. 

• LED svetlo šetrí energiou. Nemusíte prístroj vypínať ani zapínať. Svieti len vtedy, keď je to potrebné. 

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ 

Prístroj funguje na 3x “AA batérie (nie sú súčasťou výrobku) 
 
Otvorte kryt na batérie, umiestnite batérie podľa polarity, ako je znázornené. 
 
ŠPECIFIKÁCIA 

• Rozsah  
- osvetlenie až 5 metrov do šírky 100 
stupňov (vejárovito) pri teplote  20°C. 
Vyššia teplota môže zhoršiť rozsah 
osvetlenia. 

• Spôsob snímania 
- pasívny infračervený senzor (PIR) snímajúci  
telesnú teplotu. 

• Napájanie  
- DC 4,5V, 3x AA batérie (alkalické) 

• Životnosť batérií 
-  5 - 6 mesiacov (alkalické) 
 

• Spotreba 
   - 0.002 W pri vypnutom svetle 
   - 0.6 W pri zapnutom svetle 

• Výstup 
  - 4 biele LED svetlá 

• Adaptér 
       - DC 4,5V, 200mA alebo viac 
• Nastavenie 

- rýchle a jednoduché 
• Zabudovaná fotobunka udržuje za denného 

svetla prístroj vypnutý. 
• Nie je vhodný pre vonkajšie používanie. 

 



Prístroj sa zapne po 30 
sekundách (nutná doba pre 
aktiváciu senzora) 

Prístroj sa automaticky vypne po 20 
sekundách, keď objekt opustí snímaný 
priestor. 

Zariadenie je 
okamžité. 

SNÍMANÝ PRIESTOR 
 
Umiestnite prístroj tak, aby zachytil pohyb naprieč, nie priamo naň (viď. Obrázok) 
 

  

 

Vysoká citlivosť 

 

 

 

Nízka citlivosť 

 

 

 

Snímaný priestor 

NÁVOD NA OBLSUHU 

1. Zapnite tlačidlo ON. Biela LED žiarovka sa rozsvieti. 
2. Zapnite tlačidlo AUTO. 

a) prístroj by mal byť umiestnený na tmavom mieste 
b)  v blízkosti svetla je pohyb (telesná teplota) 
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Svetlo sa znovu rozsvieti, keď 
v snímanom priestore senzor 
zachytí pohyb. Zostane svietiť, 
pokiaľ pohyb nezmizne. 

Opäť krok č. 2. 



POZNÁMKA: 

• Doba svietenia závisí na dobe pohybu pred čidlom. 

• Uistite sa, že prístroj je umiestnený na tmavom mieste, inak zabudované čidlo bude v režime 
spánku s ohľadom na denné svetlo. 

 

1. Do haly 
2. Na bránu 
3. Na schodisko 
4. Do garáže 
5. Na nočný stolík 
6. Do skrinky 

 
OBMEDZENIE ZÁRUKY (POZNÁMKA)? 
 
SOLID LED svetlo je navrhnuté pre zachytenie pohybu v snímanom priestore. Nedáva však dokonalú záruku 
alebo ochranu pred ilegálnym vniknutím. 
Poznámka:  

Účinnosť svetla sa môže tiež meniť v dôsledku klimatických podmienok. Nie príliš častá (sporadická) aktivácia 
svetla môže tiež ovplyvniť účinnosť (kolísavý prísun prúdu).  

Prístroj by mal byť umiestnený 1 – 1.5 m nad zemou. Nemal by byť inštalovaný tam, kde prúdi teplý vzduch, 
klimatizácia atd. Tiež by nemal byť nastavený, aby snímaný priestor bol v blízkosti okoloidúcich aut, ktoré by 
svetlo často aktivovalo. 

Berte prosím na vedomie, že PIR svetlo funguje len za tmy a tým pádom jeho funkčnosť by mala byť tak 
zisťovaná. 



ZÁRUČNÝ LIST  
Likvidácia odpadu:  

Elektrické zariadenie z domácnosti: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, 
odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom pre tieto účely, alebo na mieste ich spätného 
odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď 
zobrazený symbol preškrtnutej popolnice). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, 
ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte 
poškodeniu nádob obsahujúcich tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej 
manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu 
zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.  

Záruka a servis: 
 

Výrobky značky SOLID dodáva: 
S-ELEKTRO s.r.o., Bratislavská 23/6, 013 41 Dolný Hričov 

www.selektro.sk 
 

Záruku je možné uplatniť len na výrobné chyby. Do výrobku nesmú byť vykonávané žiadne úpravy a 
zmeny. Záruku nie je možné uplatniť na chyby spôsobené nesprávnym používaním, ktoré sú v 
rozpore s návodom a chyby spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy…). Výrobky k záručnej 
a pozáručnej oprave sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná 
po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe 
predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom 
predaja a pečiatkou predajne.  

Typ výrobku:……………………………  

Dátum predaja:…………………………. Pečiatka a podpis predajcu:…………………  

Dátum reklamácie:………………………  

Zistená závada:……………………………………………………………………………………… 
 


