


INSTALLATION: (see the diagram)

 Switch off the power.

 Fix  the  bottom  on  the  selected  position  with  the  inflated

screw through the screw holes in the side of the sensor.

 Connecting  the  power  and the  load to  sensor  as  per  the

connection-wire sketch diagram.

 Switch on the power and test it.

CONNECT-WIRE FIGURE:

(See the figure)

TEST:

 Slide the LUX   switchto SUN position (like the PIC. below is SUN). Adjust the TIME switch,

slide 5” switch to ON position. (slide upwards).5 secs to 8min adjustable.

 When you switch on the power, and preheat 30 seconds later, the load is turned on, in the

absence of no inductor signals, the load should be stopped working within 5-30sec. 

 After the first is out, make it sense again after 5~10sec. The load should work. When there

is no inductor signals in the indicator lamp, the load should be stopped working within 5sec.

 Slide the LUX switch to MOON position; it is in 10LUX, the load should be not work in the

daylight. If you cover the detection window with the opaque objects (towel etc), the load

work .under no induction signal condition, the load should stop working within 5-15sec.

 Slide the  LUX to “8”switch,  the  sensor will  not  work.(  says the  light can work without

sensor.)

Note: when testing in daylight, please slide LUX switch to     (SUN) position, otherwise

the sensor lamp could not work!

NOTE:

 Should be installed by electrician or experienced person.

 Avoid installing it on the unrest object.

 There should be no hindrance and moving objects in front  of  the detection windows to

effect detection.

 Avoid  installing  it  near  air  temperature  alteration  zones  such  as  air  condition,  central

heating, etc.

 Considering  your  safety,  please  do  not  open  the  cover  when  you  find  the  hitch  after

installation.

 If  there is difference between instruction and the function the product  has, please give

priority to product and sorry not to inform you additionally.

SOME PROBLEM AND SOLVED WAY:

 The load do not work:

a. Please check if the connection-wiring of power and load is correct.

b. Please check if the load is good.

c. Please check if the working light sets correspond to ambient light.

 The sensitivity is poor:

a. Please check if there has hindered in front of the detection window to effect to

receive the signal.

b. Please check if the ambient temperature is too high.

c. Please check if the induction signal source is in the detection fields.





MONTAVIMAS: (žiūrėti diagramą)

 Išjungti elektrą.

 Pritvirtinkite  dugną  pasirinktoje  padėtyje  per  varžtų  angas

jutiklio šone.

 Maitinimo  ir  apkrovos  prijungimas  prie  jutiklio  pagal  prijungimo

laido eskizą.

 Įjunkite maitinimą ir patikrinkite.

LAIDŲ SUJUNGIMO:

(žūrėti brėžinį)

TIKRINIMAS:

 Pastumkite LUX jungiklį į SUN padėtį (kaip PIC. žemiau yra SUN). Sureguliuokite jungiklį

TIME, pastumkite 5 colių jungiklį į ON padėtį. (slyskite aukštyn).Reguliuojama nuo 5 sek. iki

8 min.

 Įjungus maitinimą ir pakaitinus po 30 sekundžių, apkrova įjungiama, nesant induktoriaus

signalų, apkrova turėtų nustoti veikti per 5-30 sek. 

 Pasibaigus pirmajam, po 5–10 sek. Krovinys turėtų veikti. Kai indikatoriaus lemputėje nėra

induktoriaus signalų, apkrova turi būti sustabdyta per 5 sekundes.

 Pastumkite LUX jungiklį į MOON padėtį; yra 10LUX, apkrova neturėtų būti darbo dienos

šviesoje.  Jei  aptikimo langą uždengiate nepermatomais objektais (rankšluosčiu  ir pan.),

apkrova veikia be indukcijos signalo, apkrova turėtų nustoti veikti per 5-15 sek.

 Pastumkite LUX į jungiklį „8“, jutiklis neveiks. (sako, kad šviesa gali veikti be jutiklio.)

Pastaba: bandydami dienos šviesoje, pastumkite LUX jungiklį į      (SUN) padėtį, kitaip

jutiklio lemputė negalėtų veikti!

PASTABA:

 Montuoti turėtų elektrikas arba patyręs asmuo.

 Nemontuokite jo ant nestabilaus objekto.

 Kad būtų galima aptikti, prieš aptikimo langus neturi būti jokių kliūčių ir judančių objektų.

 Nemontuokite  jo  šalia  oro  temperatūros  pokyčių  zonų,  tokių kaip  oro  kondicionavimas,

centrinis šildymas ir kt.

 Atsižvelgdami į savo saugumą, neatidarykite dangčio, kai sumontavę rasite kablį.

 Jei  skiriasi  instrukcija  ir  gaminio  funkcija,  pirmenybę teikite  gaminiui  ir  atsiprašau,  kad

papildomai neinformuojame.

KAI KURIOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI:

 Apkrova neveikia:

a. Patikrinkite, ar tinkamai prijungti maitinimo ir apkrovos laidai.

b. Patikrinkite, ar krovinys yra geras.

c. Patikrinkite, ar darbo šviesų rinkiniai atitinka aplinkos apšvietimą.

 Silpnas jautrumus:

a. Patikrinkite, ar prieš aptikimo langą nėra kliūčių priimti signalą.

b. Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra nėra per aukšta.

c. Patikrinkite, ar aptikimo laukuose yra indukcijos signalo šaltinis.

d. Patikrinkite, ar montavimo aukštis atitinka instrukcijoje nurodytą aukštį.

e. Patikrinkite, ar teisinga judėjimo kryptis.

 Judesio daviklis negali automatiškai atjungti apkrovos:

a. Patikrinkite, ar aptikimo lauke yra nuolatinis signalas.

b. Patikrinkite, ar laiko delsimas yra ilgiausias.

c. Patikrinkite, ar galia atitinka nurodymus.

d. Patikrinkite,  ar  temperatūra  šalia  jutiklio  akivaizdžiai  nesikeičia,  pvz.,  oro

kondicionierius, centrinis šildymas ir pan


