
PLAFON 2xE27 Z CZUJNIKIEM RUCHU
model: ZD55

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne
• Oprawa oświetleniowa - plafon na dwie żarówki z gniazdem E27 oraz czujnikiem ruchu 

PIR o zakresie detekcji 360 stopni.
• Mleczny klosz wykonany ze szkła z białą metalową obwódką czynią oprawę atrakcyjną 

wizualnie i uniwersalną w zastosowaniu do różnych rodzajów wnętrz. 
• Przeznaczona do montażu natynkowego na suficie. 
• Bardzo łatwy montaż do ścian za pomocą kołków rozporowych i wkrętów. 
• Idealne rozwiązanie do pomieszczeń, gdzie nie ma w zasięgu ręki włącznika światła. 

2. Specyfikacja
• Zasilanie: 230V 
• Maksymalna moc żarówek : 2x40W 
• Gwint żarówek: E27 
• Zasięg wykrywania ruchu: 6m 
• Kąt działania czujnika: 360° 
• Stopień ochrony: IP20 
• Wysokość montażu: 2m - 4m 
• Średnica: 30 cm 
• Wysokość: 90 mm 
• Kolor klosza: mleczny 

3. Instalacja

• Nie instalować lampy w miejscach narażonych na wilgoć.
• Przed instalacją lampy koniecznie odłączyć źródło zasilania
• Upewnić się, że pomiędzy źródłem zasilania a instalowanym urządzeniem znajduje
się bezpiecznik prądowy, max.16A.
• Lampa nie jest przeznaczona do instalacji na ścianie pionowej.
• Istnieje możliwość instalacji urządzenia na zewnątrz budynku, lecz w miejscu zadaszonym, nie 
narażonym na opady atmosferyczne.
• Nie zaleca się instalacji urządzenia w pobliżu grzejników, wentylatorów ani innych obiektów 
gdzie mogą pojawiać się gwałtowne zmiany temperatury otoczenia.
• Nie zaleca się instalowania urządzenia w miejscach, gdzie promienie słoneczne mogą padać 
bezpośrednio na czujnik ruchu PIR.
• Nie zaleca się instalowania urządzenia w miejscach, gdzie mogą poruszać się zwierzęta.

W celu zamontowania lampy na suficie należy:

1. / Odłączyć zasilanie za pomocą bezpiecznika lub włącznika głównego.
2. / Odizolować końcówki przewodów na długości około 6-8mm. 
3. / Odkręcić nakrętkę mocującą klosz do lampy i zdjąć klosz.
4. / Podłączyć przewód FAZY zasilania (L) do zacisku L lampy. Podłączyć przewód ZEROWY 
zasilania (N) do zacisku N lampy.
5. / Trwale przymocować lampę do sufitu.
6. / Wkręcić żarówki (max 40W) w oprawki.

Obsługa czujnika

• Za pomocą bezpiecznika lub włącznika głównego włączyć zasilanie. Oświetlenie załączy się 
natychmiast i po czasie około 5-15 sekundach wyłączy się. Wówczas należy wykonać ruch w 
obrębie sektora widzialności czujnika PIR i oświetlenie załączy się ponownie, co oznacza iż 
przewody zostały podłączone poprawnie.
•Wykonanie ponownie ruchów w obrębie sektora widzialności czujnika PIR spowoduje 
automatyczne załączanie się oświetlenia.

Po ustawieniu pożądanych parametrów pracy czujnika zamontować z powrotem klosz lampy i 
zabezpieczyć nakrętką mocującą.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i 
przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku 
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż 
odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym 
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru 
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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