
CZ WM-30WS-O LED reflektor Solight řady Easy

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil 
bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto 
přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Světelný zdroj tohoto svítidla 
je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.  Montáž může 
provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění. 

Montáž 

1. Vypněte přívod el. proudu
2. Upevněte reflektor na zeď
3. Odšroubujte kryt svorkovnice
4. Vyšroubujte průchodku přívodního kabelu
5. Zasuňte přívodní kabel* skrze průchodku

do těla reflektoru
6. Zapojte dráty do svorkovnice:

L: hnědý
Uzemnění: modrožlutý
N: modrý

7. Zašroubujte průchodku přívodního kabelu

8. Zavřete a přišroubujte kryt svorkovnice
9. Zapněte přívod el. proudu

* Průměr přívodního kabelu:
min 0,75mm2

max 1,0mm2

Použití a údržba 

• Před upevněním lampy zajistěte, aby vzdálenost nejbližších předmětů od lampy byla nejméně 1 m.

• Během činnosti se lampa zahřívá. Před každou činností prováděnou na lampě, např. údržba, je nutné vypnout napájení a
počkat několik minut do úplného vychladnutí lampy.

• Je zakázáno používat lampu bez ochranného skla nebo s poškozeným ochranným sklem.

• Pravidelně očistěte reflektor vlhkým hadříkem. Před čištěním se ujistěte, že reflektor je vypnutý a vychladlý.

Nastavení senzoru (pouze pro reflektory vybavené senzorem) 

Na boční straně senzoru povolte plastový šroub a nastavte požadovaný úhel senzoru a šroub opět utáhněte. Optimální úhel viz 
obrázek: 

Pomocí otočných regulátorů na senzoru můžete nastavit tři parametry: 

• SENS: Nastavení citlivostí spínání na pohyb

• TIME: Nastavení doby svícení

• LUX: Nastavení citlivostí spínání v závislosti na okolních světelných podmínkách

SOLIGHT Holding, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží lampy, nesprávným zapojením k 
elektrické instalaci, použitím jiného než doporučeného příslušenství, neschválenými technickými změnami, nebo nedodržením 
doporučení v tomto návodu. 

Napájecí napětí AC 220V - 240V, 50Hz 

Provozní teplota -20°C až +50°C

Třída ochrany 
IP44 reflektory se senzorem 

IP65 reflektory bez senzoru 

Záběr senzoru: max. 7 m (do 24 °C) 

    120° 

Doba svícení: 5 s – 12 min 

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě 
pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý 
produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 




