
 
 

Svítilna s PIR čidlem, 3WCOB, otočná, bílá 
 
Objednací číslo: 5747 
 
Svítilna s PIR sensorem a nočním sensorem (foto diodou) je ideálním řešením do dětských pokojů, chodeb, sklepů, skříní a ostatních 
místností. Automaticky zapíná a vypíná světlo na základě vyhodnocení foto diody a PIR detekce pohybu. 
 

Specifikace: 
Napájení: 3x 1,5V AA (součást balení) 

Zdroj světla: 3W COB LED 

Natáčení: 360° 

Režimy: ON/OF/AUTO 

Vypínač: ANO 

Barva produktu: bílá 

Úhel detekčního pole: 120° 

Detekční dosah: max. 10m 

Citlivost na světlo: < 10lux 

Časová prodleva: 25s (+/- 5s) 

Automatické zapnutí / vynutí: ANO 

Pohybové čidlo: ANO 

Fotosenzor: ANO 

Materiál produktu: ABS plast 

Rozměry: 112x82x95mm 

Pracovní teplota: od -10 do +40°C 
 

Návod na použití: 
1. Vyjměte kulovou část svítilny z držáku. (viz. obr.1)  
2. Otočením proti směru hodinových ručiček oddělte prostřední část svítilny.  
3. Otevřete bateriový prostor a vložte baterie 3× 1,5 V AA. (viz. obr. 2) Při výměně baterií dbejte vždy na správnou polaritu. Vždy je  
    nutné vyměnit všechny baterie za nové. 
4. Zavřete bateriový prostor.  
5. Natavte požadovaný režim: Režim OFF – svítilna je ve vypnutém stavu. Režim ON – svítilna bude stále svítit. Režim AUTO – svítilna 
    bude automaticky zapnuta/vypnuta pomocí PIR a nočního sensoru. Když intenzita okolního světla klesne pod 10 luxů, pokud se  
    přiblíží člověk do vzdálenosti 0–10 metrů, LED světlo se automaticky zapne. Vypne se automaticky po 25 sekundách potom, co  
    člověk opustí prostor.  
6. Otočením ve směru hodinových ručiček spojte obě části svítilny nazpět.  
7. Svítilnu zatlačte nazpět do držáku. Svítilnu je možné používat i mimo držák. (viz. obr.3) 
 

Použití: 
1. Držák svítilny je možné připevnit pomocí šroubu na zeď nebo jiný předmět. Svítilnu umístěte na požadované místo.  
2. Svítilnu v držáku natočte dle potřeby.  
3. Při nastavení režimu AUTO dojde k zapnutí svítilny vždy, když bude detekován pohyb 
 

Upozornění: 
Svítilnu používejte v suchých vnitřních prostorách. Svítilnu neponořujte do vody. V případě, že do svítilny vnikne voda, svítilnu 
nerozsvěcujte. Okamžitě vyjměte baterie a svítilnu důkladně vysušte. Výrobek nezkratujte! 
 
Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální 
informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků, 
nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví 
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