
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. Montáž může provádět pouze 
kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v 
platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 
Sb., v platném znění.

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si 
prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil 
bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu 
používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto 
prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. 
Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len 
kvalifikovaný pracovník.

Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and 
full functioning, please read these instructions carefully and adhere to 
them to avoid product misuse or damage. Please prevent 
unauthorized use of this appliance and always observe all rules for 
using electric appliances. Keep these instructions for future reference. 
The installation must be performed by qualified personnel only.
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Power/Příkon/Príkon

Dimension/Rozměry/
Rozmery (mm)
IP protection/Krytí/
Krytie

  18W

  322 x 102

  IP44

Packaging content:
Obsah balení:
Obsah balenia:

1. Vypněte přívod elektrické energie
2. Otevřete světelný panel
3. Pomocí zadní desky vyznačte tři otvory pro vyvrtání
4. Vyvrtejte otvory a vložte do nich hmoždinky
5. Přišroubujte zadní desku
6. Připojte přívodní kabel do svorkovnice
7. Zavřete světelný panel
8. Zapněte přívod elektrické energie

1. Vypnite prívod elektrickej energie
2. Otvorte svetelný panel
3. Pomocou zadnej dosky vyznačte tri otvory pre vyvŕtanie
4. Vyvŕtajte otvory a vložte do nich hmoždinky
5. Priskrutkujte zadnú dosku
6. Pripojte prívodný kábel do svorkovnice
7. Zatvorte svetelný panel
8. Zapnite prívod elektrickej energie
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Manufacturer/Výrobce/ Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

Mirkovlnný senzor / Microwave sensor

Mikrovlnný senzor automaticky rozsvěcí a zhasíná světlo podle 
světelných podmínek a při detekci pohybu. Detekční vzdálenost, 
citlivost na světlo a dobu svícení lze snadno nastavit přepínači.

Napětí:  AC 220 - 240V, 50/60Hz
Klidová spotřeba:  ≤ 0,5W
Krytí:  IP20

Funkce senzoru se nastavují očíslovanými přepínači. Např. chcete-li 
nastavit dobu svícení na jednu minutu, přepněte přepínač 2 do polohy 
zapnuto a přepínač 3 do polohy vypnuto. Všechny režimy jsou popsa-
né vpravo.

Funkcie senzora sa nastavujú očíslovanými prepínačmi. Napr. ak 
chcete nastaviť dobu svietenia na jednu minútu, prepnite prepínač 2 
do polohy zapnuté a prepínač 3 do polohy vypnuté. Všetky režimy sú 
popísané vpravo.

Sensor functions are set with numbered switches. E.g. To set the 
lighting time to one minute, switch the switch 2 to the on position and 
the switch 3 to off. All functions are described on the right.

Mikrovlnný senzor automaticky rozsvecuje a zhasína svetlo podľa 
svetelných podmienok a pri detekcii pohybu. Detekčná vzdialenosť, 
citlivosť na svetlo a dobu svietenia možno ľahko nastaviť prepínačmi.

Napätie:   AC 220 - 240V, 50 / 60Hz
Kľudová spotreba: ≤ 0,5 W
Krytie:   IP20

The microwave sensor automatically turns on and off the light 
according to the light conditions and motion detection. Detection 
distance, light sensitivity and light time can be easily set by switches.

Voltage:   AC 220 - 240V, 50 / 60Hz
Idle consumption: ≤ 0.5W
Protection:  IP20

Diagram zapojení / Diagram zapojenie / Wiring Diagram

Nastavení senzrou / Nastavenie senzora / Sensor settings

 1

100% ON / zapnuto

50% OFF / vypnuto

 2  3

5s ON / zapnuto       ON / zapnuto

1min On / zapnuto        OFF / vypnuto

3min OFF / vypnuto     ON / zapnuto

10min OFF / vypnuto     OFF / vypnuto

Detekční vzdálenost / 
Detekčná vzdialenosť / 
Detection Area:

   4

25Lux               ON / zapnuto

Disabled / vypnuto              OFF / vypnuto

Světelný senzor / 
Svetelný senzor / 
Light sensor:

Doba svícení / 
Doba svietenie / 
Lighting time:

Switches
Přepínače
Prepínače


