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VÝROBNÍ ČÍSLO 

LED světlo se senzorem pohybu PIR - infračervené, 

bezdrátové 

 1. POPIS 
 

Před použitím tohoto produktu si prosím 

pečlivě přečtěte tento manuál. 

 

LED světlo využívá pyroelektrický 

infračervený snímač se zvýšenou radiální 

citlivostí. Automaticky se rozsvítí po 

zaznamenání pohybu. Nyní už nemusíte 

po tmě hledat klíčovou dírku a při tom 

poškrábat zámek. 

 

 

 2. SPECIFIKACE 
 

Senzor  Pyroelektrický 

infračervený snímač 

se zvýšenou radiální 

citlivostí 

Fungování Funguje pouze ve 

tmě, ve dne se LED 

světlo nerozsvítí 

Úhel snímače 60° Detekční 

vzdálenost 

Až 3m 

Napájení 1x baterie AA 1.5V Zpoždění 5s 

Typ LED Super jasná bílá LED Proud <0.35 mA 

Počet LED 4x Rozměry 81 x 46 x 30 

Životnost Až 100 000 hodin Hmotnost 75g 
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 3. INSTALACE, POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

 

Instalace 

LED světlo lze nainstalovat dvěma způsoby: 

 Použití dvou šroubů M3 x 20 mm pro přivrtání do dveří (šrouby nejsou součástí balení) 

 Použití oboustranného lepícího polštářku pro nalepení na dveře (lepící polštářek je 
součástí balení) 

 

V případě první možnosti upevnění pomocí šroubů nejprve sundejte zadní kryt baterie. Tento 

kryt následně přišroubujte na požadované místo. Do světla vložte baterie a poté nasaďte světlo 

na úchytky krytu a pohybem dolu světlo zajistíte. 

V případě použití lepícího polštářku nejprve sundejte kryt baterie a baterii vložte do zařízení. 

Kryt opětovně nasaďte a do prohlubně na zadní straně nalepte přiložený lepící polštářek.  
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Poté celé zařízení nalepte na požadované místo. Před nalepením doporučujeme očistit 

požadované místo od všech nečistot. 

Na zadní straně LED světla (pod krytem) se nachází vypínač, kterým můžete zařízení vypnout. 

Když je nutná výměna baterie, stačí světlo pohybem nahoru uvolnit a vyměnit baterii. Při 

vkládání baterie dejte pozor na správnou polaritu (+-) baterie. 

 

 

 

 

Bezpečnostní pokyny 

Neinstalujte zařízení na prosklené dveře.  

Nízká teplota a vysoká vlhkost ovlivní životnost baterie. 

Po vypnutí světla trvá 6-8s, než se opětovně zapne. 

 

Pokud se při zapnutí LED světlo nerozsvítí: 

 Zkontrolujte správnost umístění baterie. 
 Světelný senzor brání zapnutí světla, zapne se pouze ve tmě. 

 Baterie je vybitá, prosíme, vyměňte ji. 
 

Pokud při zapnutí začne LED světlo blikat: 

 Počkejte cca 2 minuty, jestli se světlo stabilizuje. 
 Baterie může být téměř vybitá, prosíme, vyměňte ji. 

 


