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Proiector KODAK LED şi Proiector KODAK LED Motion

Testarea Proiectorului LED Motion

Aceste proiectoare LED prezintă o economie de energie de 85% şi au carcasă rezistentă la apă, fiind ideale pentru iluminatul
direcţional exterior.

1.

Rotiţi butonul SENS în sensul acelor de ceasornic până la maxim, rotiţi butonul TIME în sens invers acelor de
ceasornic până la minim, rotiţi butonul LUX în sensul acelor de ceasornic (soare) până la maxim.

Senzorul PIR al proiectorului KODAK LED Motion este declanşat de surse de infraroşu, cum ar fi oamenii, animalele etc., care intră
în aria lui de detectare.

2.

Setărilede sensibilitate pot fi ajustate pentru funcţionarea la diferite niveluri de iluminare: atunci când butonul de reglare LUX
este setat în poziţia „SUN” (SOARE), senzorul va funcţiona în timpul zilei şi atunci când este setat în poziţia „MOON” (LUNĂ), va
detecta mişcarea la niveluri de luminozitate mai mici decât 3 lucşi.

Când alimentarea este pornită pentru prima oară, este posibil ca proiectorul să nu funcţioneze, aşteptaţi 30 de
secunde pentru ca senzorul să se aclimatizeze înainte de a testa din nou. După acest timp, senzorul ar trebui să
detecteze o sursă de mişcare (în aria stabilită) şi lumina se va aprinde. După timpul setat, lumina se va stinge.

3.

Distanţa de detectare poate fi reglată manual de la 2m la 10m, în funcţie de poziţia proiectorului şi de cerinţele dumneavoastră.
Pentru o arie de detectare mai mică, rotiţi butonul SENS în sens invers acelor de ceasornic, iar pentru o arie mai largă, rotiţi butonul
SENS în sensul acelor de ceasornic. Înălţimea maximă a proiectorului pentru detectarea de către senzor este de 2,5 metri

După 5-15 secunde declanşaţi din nou senzorul, senzorul va detecta mişcarea şi lumina se va aprinde şi se va
stinge după timpul de întârziere setat. Proiectorul nu trebuie să se aprindă decât dacă detectează mişcare în
aria setată.

4.

Proiectorul LED Motion dispune de un timp de întârziere reglabil care se va activa de îndată ce senzorul a detectat mişcarea. Pentru
a ajusta intervalul de timp în care lumina este aprinsă, rotiţi butonul „TIME” (TIMP) în sens invers acelor de ceasornic sau în sensul
acelor de ceasornic, în funcţie de cerinţele dumneavoastră. Intervalul minim de timp este de aproximativ 7- 13 secunde, în timp ce
maximul este de aproximativ 5 - 9 minute.

Rotiţi butonul LUX în sens invers acelor de ceasornic până la minim (lună). Când este reglat la mai puţin de 3
lucşi, lumina şi senzorul nu ar trebui să funcţioneze în timpul zilei. Dacă senzorul este acoperit sau umbrit de
un obiect, senzorul de mişcare nu va funcţiona.

Durata normală de funcţionare a luminii este de 5-15 secunde, odată ce testarea este finalizată, efectuaţi reglajele
finale ale setărilor, după cum este necesar. Dacă testarea se efectuează la lumina zilei, asiguraţi-vă că butonul LUX se
află în poziţia soare, altfel senzorul şi lumina nu vor funcţiona.

Reţineţi: Acest proiector trebuie să fie montat de o persoană competentă, ţinând cont de standardele şi instrucţiunile locale. Aceste
instrucţiuni de instalare trebuie respectate pentru a evita riscul de electrocutare. Vă recomandăm să vă informaţi cu privire la
reglementările aplicabile înainte de a efectua orice lucrare şi, din motive de siguranţă, să luaţi în considerare verificarea montajului
de către un electrician calificat.
REŢINEŢI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Înainte de montare asiguraţi-vă că sursa de alimentare cu energie electrică este oprită.
Acest proiector este destinat exclusiv utilizării la exterior.
Acest proiector trebuie montat pe o suprafaţă neinflamabilă .
Asiguraţi-vă că există spaţiu de ventilaţie suficient între proiector şi orice obiect de deasupra, din faţă sau din ambele părţi.
Distanţa minimă: 0,5 m deasupra, 0,3 m de fiecare parte şi 1,0 m în faţă (vezi diagrama).
Proiectorul se poate încălzi în timpul utilizării. Vă rugăm să acordaţi un timp de răcire adecvat înainte de manipulare.
Acest proiector este de Clasa I şi trebuie legat la pământ.
Vă rugăm să nu demontaţi proiectorul pentru a evita deteriorarea impermeabilităţii acestuia.
Pentru a evita afectarea vederii, nu priviţi direct în lampă în timp ce este aprinsă.
Tensiune nominală 220V până la 240V 50/60HZ.
Asiguraţi-vă că cablul de alimentare este în partea de jos a proiectorului, spre sol.
După reglarea poziţiei, asiguraţi-vă că ambele şuruburi ale consolei sunt strânse complet.
Nu utilizaţi dacă sticla este crăpată sau deteriorată.

Instrucţiuni de instalare pentru Proiector KODAK LED şi Proiector KODAK LED Motion
•
•
•
•
•

Opriţi alimentarea
Scoateţi consola suport şi utilizaţi-o ca şablon pentru a marca găurile de fixare.
Asiguraţi consola în poziţie.
Conectaţi cablul proiectorului la sursa de alimentare cu energie electrică folosind un bloc de borne aprobat şi respectând
polaritatea corectă.
Înşurubaţi consola suport înapoi pe proiector, reglând unghiul dorit înainte de a strânge şuruburile.
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Instrucţiuni de întreţinere
1.
Nu există componente care să poată fi reparate de utilizator în interiorul proiectorului. Nu încercaţi să
dezasamblaţi.
2.
Ştergeţi periodic carcasa cu o cârpă curată şi umedă, nu utilizaţi substanţe chimice.
Eliminare
Acest produs trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. Pentru informaţii despre punctele de colectare
şi eliminare din zona dumneavoastră, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale. Dacă este posibil, vă rugăm să reciclaţi
toate ambalajele.
Remedierea defectelor: Proiector KODAK LED
Lumina nu funcţionează:
•
Verificaţi dacă comutatorul de alimentare este în poziţia „ON” (PORNIT)
•
Verificaţi dacă toate conexiunile şi cablurile pentru alimentare şi lumină sunt corecte.
Remedierea defectelor: Proiector KODAK LED Motion
Lumina nu funcţionează:
•
Verificaţi dacă comutatorul de alimentare este în poziţia „ON” (PORNIT)
•
Verificaţi dacă toate conexiunile şi cablurile pentru alimentare şi lumină sunt corecte.
•
Verificaţi dacă setarea LUX este reglată corect pentru lumina curentă.
Sensibilitatea este slabă:
•
Verificaţi dacă orientarea senzorului este corectă şi la înălţimea corectă.
•
Verificaţi dacă fereastra de detectare nu este obstrucţionată.
•
Asiguraţi-vă că butonul LUX este setat corect.
•
Asiguraţi-vă că butonul SENS este setat corect.

Ghid de conectare a cablurilor
1.
2.
3.
4.

Cablul maro se conectează la cablul L al sursei de alimentare cu energie electrică.
Cablul albastru se conectează la N al sursei de alimentare cu energie electrică.
Cablul verde/galben se conectează la cablul de împământare.
Tip cablu de alimentare H05RN-F 3 x 1.0mm2
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Proiectorul rămâne PORNIT:
•
Verificaţi dacă alimentarea este conectată corect şi dacă corespunde instrucţiunilor.
•
Asiguraţi-vă că butonul LUX este setat corect.
•
Asiguraţi-vă că butonul Timp este setat corect.
•
Verificaţi dacă temperatura din apropierea senzorului este stabilă şi nu se schimbă frecvent, cum ar fi lângă
unitatea de aer condiţionat sau alte surse de încălzire etc.
CZ DE DK ES EST FR GE GR HU IT LT LV NL NO PL PT RU SE SK TR UA AR FA

https://kodakbatteries.com/kodak-led-floodlights/

