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LED Floodlight وLED Motion Floodlightکداک
 

% مصرف انرژی کمتر و بدنھ مقاوم در برابر آب برخوردار ھستند کھ آنھا را بھ امکانی بسیار خوب برای روشنایی جھت دار فضای بیرون 85از LEDاین پروژکتورھای 
 تبدیل کرده است.

 شود. توسط منابع مادون قرمز، مثل انسان، حیوان و غیره، کھ در محدود تشخیص آن قرار گیرند، فعال میKodak LED Motion Floodlight PIRحسگر 
د، حسگر در طول روز و وقتی روی موقعیت "خورشید" قرار داده شوLUXتواند برای کار کردن در سطوح روشنایی مختلف تغییر داده شود: وقتی انتخابگر میحساسیتتنظیم 

 دھد. لوکس را تشخیص می3روی موقعیت "ماه" قرار داده شود حرکت در نور کمتر 
را در SENSمتر تنظیم شود. برای دامنھ تشخیص محدودتر، انتخابگر 10تا 2تواند بستھ بھ محل قرارگیری پروژکتورھا و نیاز شما، بھ صورت دستی از فاصلھ تشخیص می

را در جھت حرکت عقربھ ساعت بچرخانید. حداکثر ارتفاع پروژکتور برای تشخیص حسگر SENSتر، انتخابگر ت حرکت عقربھ ساعت و برای دامنھ تشخیص وسیعخالف جھ
 متر است2.5

LED Motion Floodlightتعیین زمان روشن شدن چراغ، انتخابگر کند. برایاز امکان تنظیم تأخیر زمانی برخوردار است کھ بعد از تشخیص حرکت، حسگر را فعال می
"TIME دقیقھ است. 9-5ثانیھ و حداکثر آن 13-7" را بستھ بھ نیاز خود در جھت یا خالف جھت حرکت عقربھ ساعت بجرخانید. حداقل تنظیمات زمانی 

خطرازجلوگیریبرایبایدھای نصبدستورالعملاینات محلی نصب شود.باید توسط یک فرد واجد شرایط آشنا بھ قوانین و مقررپروژکتورینلطفاً توجھ داشتھ باشید: ا
کنیم قبل از اقدام بھ ھر گونھ کار، با مقررات جاری آشنا شوید و برای ایمنی بیشتر، تجھیزات نصب شده را توسط یک شوند. توصیھ میدنبالبھ دقتگرفتگیبرق

 .برقکار واجد شرایط مورد بررسی قرار دھید

 لطفاً توجھ داشتھ باشید: 
 قبل از نصب حتماً برق را قطع کنید.•
 باز است.این پروژکتور فقط برای استفاده در فضای•
 نصب شود.این پروژکتور باید روی یک سطح غیر قابل اشتعال•
متر و جلو 0.3متر، دو طرف 0.5فاصلھ: باال آن تھویھ مناسب وجود داشتھ باشد. حداقل دو طرفیاپایینباال،ااجساموپروژکتوربینمطمئن شوید•

 متر (بھ شکل رجوع کنید).1.0
 چراغ را در نظر بگیرید.برای خنک شدنزمان الزمبھ آن،داغ شود. لطفاً قبل از دست زدنبسیاراستفادهھنگامدرتواندمیپروژکتور•
 .شودمجھزاست و باید بھ اتصال زمینIاین پروژکتور دارای ساختار کالس •
 برای جلوگیری از آسیب رسیدن بھ خاصیت ضد آب پروژکتور، آنرا از ھم باز نکنید.•
 ھا، زمانی کھ المپ روشن است مستقیم بھ آن نگاه نکنید.برای جلوگیری از آسیب رسیدن بھ چشم•
 .240V50/60HZتا 220Vولتاژ اسمی •
 گیرد.مطمئن شوید کابل برق در پایین پروژکتور، بھ سمت زمین قرار •
 بعد از تنظیم موقعیت، دو پیچ روی پایھ را کامالً محکم کنید.•
 اگر شیشھ ترک خورده یا آسیب دیده است، از پروژکتور استفاده نکنید.•

 
 کداکLED Motion Floodlightو LED Floodlightدستورالعمل نصب

 برق را قطع کنید
 .استفاده کنیدھای نصبگذاری سوراخعالمتپایھ نصب را باز کنید و از آن بھ عنوان شابلون برای .1
 محکم کنید.پایھ را در محل.2
 .کنیدھای صحیح، بھ برق اصلی وصلکابل پروژکتور را با استفاده از بلوک ترمینال مناسب و رعایت قطب.3
 زاویھ مورد نیاز را تنظیم کنید.ھاپایھ نصب را بھ روی چراغ برگردانید و قبل از محکم کردن پیچ.4

 

 

 

 ھاراھنمای اتصال سیم
 شود.برق اصلی وصل میLای بھ سیم سیم قھوه•
 شود.برق اصلی وصل میNسیم آبی بھ سیم •
 شود.سیم سبز/زرد بھ سیم زمین وصل می•
 H05RN-F 3 x 1.0mm2:نوع سیم برق •

 
 LED Motion Floodlightآزمایش کردن 

LUXدر خالف جھت حرکت بچرخانید و روی تنظیم حداقل قرار دھید و انتخابگر TIMEانتخابگر را بھ تنظیم حداکثر حرکت دھید، SENSانتخابگر .1
 را با چرخاندن در جھت حرکت عقربھ ساعت روی تنظیم حداکثر (خورشید) قرار دھید.

با شرایط منطبق شود. بعد از این مدت، ثانیھ صبر کنید تا حسگر30چراغ بعد از برقراری جریان برق بالفاصلھ کار نخواھد کرد، قبل از آزمایش مجدد .2
شود. سپس چراغ بعد از سپری شدن زمان تعیین شده تواند منبع حرکت (داخل محدود تشخیص تعیین شده) را شناسایی کند و چراغ روشن میحسگر می

 شود.خاموش می
شود و بعد از سپری شدن مدت تعیین شده، خاموش میدھد و چراغثانیھ، حسگر را دوباره فعال کنید، حسگر حرکت را تشخیص می15-5بعد از .3

 شود. پروژکتور باید تنھا در صورتی روشن شود کھ حرکتی را در محدوده تشخیص تعیین شده شناسایی کند.می
راغ و حسگر در لوکس تنظیم شھ باشد، چ3را خالف جھت حرکت عقربھ ساعت بھ روی تنظیم حداقل (ماه) ببرید. زمانی کھ روی کمتر از LUXکلید .4

 کنند. اگر شئی جلوی حسگر قرار گرفتھ باشد یا آنرا پوشانده باشد، حسگر حرکت کار نخواھد کرد.نور روز کار نمی
 

در LUXلید ثانیھ است، بعد از تمام شدن آزمایش ھر گونھ اصالح الزم را روی تنظیمات انجام دھید. ھنگام آزمایش نور روز مطمئن شوید ک15تا 5مدت عملکرد عادی 
موقعیت خورشید قرار دارد، در غیر این صورت حسگر و چراغ عمل نخواھند کرد.

 

          

 ھای سرویس و نگھداریدستورالعمل
 .سعی نکنید پروژکتور را از ھم باز کنید. ای در داخل پروژکتور وجود ندارد کھ بتواند توسط استفاده کنند سرویس شودقطعھ.1
 .منظم با دستمال تمیز و مرطوب پاک کنید، از مواد شیمیایی استفاده نکنیدبھ طوررابدنھ.2

 دور انداختن
کلیھ مواد . در صورت امکان منطقھ خود، با مقامات محلی تماس بگیرید.  برای اطالعات مربوط بھ مراکز جمع آوری دردور انداختھ شودمحلیاین محصول باید مطابق مقررات

 نمایید.بستھ بندی را بازیافت
 Kodak LED Floodlightعیب یابی: 

 کند:نمیچراغ کار

a( بررسی کنید سوئیچ روی موقعیتONقرار دارد 

b(کشی برق اصلی و چراغ صحیح است.ھا و سیمبررسی کنید کلیھ اتصال 
 

   Kodak LED Motion Floodlightعیب یابی: 
 کند:نمیچراغ کار
a( بررسی کنید سوئیچ روی موقعیتON داردقرار 
b(کشی برق اصلی و چراغ صحیح است.ھا و سیمبررسی کنید کلیھ اتصال 
c( بررسی کنید تنظیمLUX.برای نور فعلی صحیح است 

 
 :حساسیت ضعیف

a(.بررسی کنید جھت و ارتفاع قرارگیری حسگر صحیح است 
b(.بررسی کنید پنجره تشخیص مسدود نشده است 
c( مطمئن شوید کلیدLUX دارد.روی تنظیم صحیح قرار 
d( مطمئن شوید کلیدSENS.روی تنظیم صحیح قرار دارد 

 
 ماند:پروژکتور روشن می

a(ھا انجام شده است.بررسی کنید سیم کشی درست و مطابق دستورالعمل 
b( مطمئن شوید کلیدLUX.روی تنظیم صحیح قرار دارد 
c( مطمئن شوید کلیدTime.روی تنظیم صحیح قرار دارد 
d( حسگر پایدار است و تغییرات مکرر وجود ندارد، برای مثال قرار داشتن در نزدیکی کمپرسور تھویھ مطبوع یا سایر منابع بررسی کنید دما در نزدیکی

 حرارتی.
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