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D STEINEL Vertrieb GmbH 
Dieselstraße 80-84 · 33442 Herzebrock-Clarholz 
Tel: +49/5245/448-188 · Fax: +49/5245/448-197 · www.steinel.de

A Steinel Austria GmbH 
Hirschstettner Strasse 19/A/2/2 · A-1220 Wien 
Tel.: +43/1/2023470 · Fax: +43/1/2020189 · info@steinel.at

CH PUAG AG 
Oberebenestrasse 51 · CH-5620 Bremgarten 
Tel.: +41/56/6488888 · Fax: +41/56/6488880 · info@puag.ch

GB STEINEL U.K. LTD. 
25, Manasty Road · Axis Park · Orton Southgate 
GB-Peterborough Cambs PE2 6UP 
Tel.: +44/1733/366-700 · Fax: +44/1733/366-701 
steinel@steinel.co.uk

IRL Socket Tool Company Ltd 
Unit 714 Northwest Business Park  
Kilshane Drive · Ballycoolin Dublin 15 
Tel.: 00353 1 8809120 · Fax: 00353 1 8612061 
info@sockettool.ie

F STEINEL FRANCE SAS 
ACTICENTRE - CRT 2 · Rue des Famards - Bât. M - Lot 3 
F-59818 Lesquin Cedex · Tél.: +33/3/20 30 34 00
Fax: +33/3/20 30 34 20 · info@steinelfrance.com

NL Van Spijk B.V.  
Postbus 2 · 5688 HP OIRSCHOT · De Scheper 402 
5688 HP OIRSCHOT · Tel. +31 499 571810  
Fax. +31 499 575795 · info@vanspijk.nl · www.vanspijk.nl 

B VSA Belgium 
Hagelberg 29 · B-2440 Geel 
Tel.: +32/14/256050 ·Fax: +32/14/256059 
info@vsabelgium.be · www.vsabelgium.be

L Minusines S.A. 
8, rue de Hogenberg · L-1022 Luxembourg 
Tél. : (00 352) 49 58 58 1 · Fax : (00 352) 49 58 66/67 
www.minusines.lu

E SAET-94 S.L. 
C/ Trepadella, n° 10 · Pol. Ind. Castellbisbal Sud 
E-08755 Castellbisbal (Barcelona) 
Tel.: +34/93/772 28 49 · Fax: +34/93/772 01 80
saet94@saet94.com

I STEINEL Italia S.r.l. 
Largo Donegani 2 · I-20121 Milano 
Tel.: +39/02/96457231 · Fax: +39/02/96459295 
info@steinel.it · www.steinel.it

P Pronodis - Soluções Tecnológicas, Lda. 
Zona Industrial Vila Verde Sul, Rua D, n.º 11 
P-3770-305 Oliveira do Bairro 
Tel.: +351 234 484 031 · Fax: +351 234 484 033 
pronodis@pronodis.pt · www.pronodis.pt

S KARL H STRÖM AB 
Verktygsvägen 4 · S-55302 Jönköping 
Tel.: +46/36/31 42 40 · Fax: +46/36/31 42 49 · www.khs.se

DK Roliba A/S 
Hvidkærvej 52 · DK-5250 Odense SV 
Tel.: +45 6593 0357 · Fax: +45 6593 2757 · www.roliba.dk

FI Oy Hedtec Ab 
Lauttasaarentie 50 · FI-00200 Helsinki 
Tel.: +358/207 638 000 · Fax: +358/9/673 813  
lighting@hedtec.fi · www.hedtec.fi/valaistus

N Vilan AS 
Olaf Helsetsvei 8 · N-0694 Oslo 
Tel.: +47/22725000 · post@vilan.no · www.vilan.no

GR PANOS Lingonis + Sons O. E. 
Aristofanous 8 Str. · GR-10554 Athens 
Tel.: +30/210/3212021 · Fax: +30/210/3218630 
lygonis@otenet.gr

PL „LŁ“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
Byków, ul. Wrocławska 43 · PL-55-095 Mirków 
Tel.: +48 71 3980818 · Fax: +48 71 3980819 
elektro@langelukaszuk.pl

CZ ELNAS s.r.o. 
Oblekovice 394 · CZ-67181 Znojmo · Tel.: +420/515/220126
Fax: +420/515/244347 · info@elnas.cz · www.elnas.cz

TR SAOS Teknoloji Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
Halil Rıfat Paşa mahallesi Yüzerhavuz Sokak 
PERPA Ticaret Merkezi A Blok · Kat 5 No.313 · Şişli /   İSTANBUL 
Tel.: +90 212 220 09 20 · Fax: +90 212 220 09 21 
iletisim@saosteknoloji.com.tr · www.saosteknoloji.com.tr

H DINOCOOP Kft 
Radvány u. 24 · H-1118 Budapest 
Tel.: +36/1/3193064 · Fax: +36/1/3193066
dinocoop@dinocoop.hu

LT KVARCAS 
Neries krantine 32 · LT-48463, Kaunas  
Tel.: +370/37/408030 · Fax: +370/37/408031 · info@kvarcas.lt

EST Fortronic AS 
Tööstuse tee 10 · EST-61715, Tõrvandi, Tartumaa 
Tel.: +372/7/475208 · Fax: +372/7/367229 
info@fortronic.ee · www.fortronic.ee

SLO ELEKTRO – PROJEKT PLUS D.O.O. 
Suha pri Predosljah 12 · SLO-4000 Kranj 
PE GRENC 2 · 4220 Škofja Loka 
Tel.: 00386-4-2521645 · GSM: 00386-40-856555 
info@elektroprojektplus.si · www.priporocam.si

SK NECO SK, a.s. 
Ružová ul. 111 · SK-01901 Ilava 
Tel.: +421/42/4 45 67 10 · Fax: +421/42/4 45 67 11 
neco@neco.sk · www.neco.sk

RO Steinel Distribution SRL 
Parc Industrial Metrom · RO - 500269 Brasov · Str. Carpatilor nr. 60 
Tel.: +40(0)268 53 00 00 · Fax: +40(0)268 53 11 11 
www.steinel.ro

HR Daljinsko upravljanje d.o.o. 
Bedricha Smetane 10 · HR-10000 Zagreb 
t/ 00385 1 388 66 77 · f/ 00385 1 388 02 47 
daljinsko-upravljanje@inet.hr · www.daljinsko-upravljanje.hr

LV Ambergs SIA 
Brivibas gatve 195-16 · LV-1039 Riga 
Tel.: 00371 67550740 · Fax: 00371 67552850 · www.ambergs.lv

BG ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД 
Бул. Климент Охридски № 68 · 1756 София, България 
Тел.: +359 2 700 45 45 4 · Факс:  +359 2 439 21 12 
info@tashev-galving.com · www.tashev-galving.com

RUS Best - Snab 
ул.1812 года, дом 12 · 121127 Москва · Россия 
Tel: +7 (495) 280-35-53 · info@steinel.su · www.steinel.su

CN STEINEL China  
Representative Office · Shanghai Rm. 25 A, 
Huadu Mansion No. 838 · Zhangyang Road Shanghai 200122 
Tel: +86 21 5820 4486 · Fax: +86 21 5820 4212 
james.chai@steinel.cn · info@steinel.cn · www.steinel.cn
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L	  Przed rozpoczęciem  
wszelkich prac przy czujniku 
obecności należy odłączyć 
napięcie zasilające!

L	  Przewód zasilający, który  
należy podłączyć podczas 
montażu, nie może być pod 
napięciem. Dlatego najpierw 
należy wyłączyć prąd i spraw-
dzić brak napięcia za pomocą 
próbnika.

L	  Podczas instalacji czujnika 
obecności wykonywana jest 
praca przy obecności napię-
cia sieciowego. Dlatego nale-
ży ją wykonać fachowo, 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi  
instalacji i podłączania do  
zasilania elektrycznego 
(VDE 0100).

L Wskazówka: Ten przewód g 
zewnętrznego przycisku nie 
może pełnić funkcji przyłącza 
przewodu neutralnego dla 
odbiorników.

L	  Przyłącze B 1, B 2 jest stykiem 
przełączającym do obwodów 
niskoenergetycznych, nie 
większych niż 1 A. Wymaga-
ne jest jego odpowiednie  
zabezpieczenie.

L	  Na wyjściu sterującym  
DIM 1–10 V można stosować 
wyłącznie stateczniki z sy-
gnałem sterującym z rozdzie-
lonymi potencjałami.

Opis urządzenia

a Moduł odbiornika
b Moduł czujnika
c Przyłącze czujnika

d Kaiser HaloX-O
e Folia zakrywająca do zmniej-

szenia obszaru wykrywania

f Funkcje
g Wskazówka: zasady 

bezpieczeństwa

Montaż/instalacja (rys. na stronie 2)

Czujnik obecności jest przewi-
dziany wyłącznie do montażu 
sufitowego w płytach gipsowo-
-kartonowych oraz w systemie 
HaloX-O firmy Kaiser.

Czujnik obecności i moduł od-
biornika są dostarczane w sta-
nie niezmontowanym i po pod-
łączeniu modułu odbiornika 
należy połączyć je ze sobą.  
Maksymalna średnica przewo-
dów przyłączeniowych wynosi 
12 mm. Długość przewodu 
między czujnikiem a przyci-
skiem < 50 m.

Osprzęt (opcjonalny):
Serwisowy pilot zdalnego  
sterowania, RC 8
Nr EAN: 4007841 559410
Użytkowy pilot zdalnego  
sterowania, RC 5
Numer EAN 4007841 592806 
Przedłużacz (4P4C):
Nr EAN: 4007841 006419

PL Instrukcja obsługi (tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zaufanie wyrażone 
zakupem nowego czujnika obec-
ności firmy STEINEL. Jest to wyso-
kiej jakości, wydajny produkt, 
który został wyprodukowany, 
przetestowany i zapakowany 
z niezwykłą starannością.

Przed instalacją należy się zapo-
znać z niniejszą instrukcją monta-
żu. Tylko prawidłowa instalacja i 
uruchomienie urządzenia zapew-
niają długoletnią, niezawodną 
i bezusterkową eksploatację.

Życzymy wiele radości z użytko-
wania nowego czujnika obecno-
ści firmy STEINEL.

Zasady bezpieczeństwa

P
L
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Zasada działania i podstawowa funkcja

Czujniki obecności na podczer-
wień z serii Control PRO sterują 
oświetleniem i modułami HLK 
(tylko COM 2) np. w biurach, 
szkołach, budynkach prywat-
nych i użyteczności publicznej 
w zależności od jasności otocze-
nia i obecności.

Dzięki zaawansowanej soczewce 
pirosensor umożliwia zastoso-
wanie typowego dla pomiesz-
czeń, kwadratowego obszaru 
wykrywania, w którym rejestro-
wane są nawet najmniejsze  
ruchy. Ustawienia wyjść przełą-
czających czujnika obecności  

reguluje się za pomocą pilotów 
RC 5 i RC 8.

Czujnik Presence Control wyróż-
nia się także niskim zużyciem 
energii.

IR Quattro SLIM  COM 1 

1 wyjście przełączające w zależ-
ności od wartości zadanej jasno-
ści i obecności.

IR Quattro SLIM  COM 2

1 wyjście przełączające jak  
COM 1. Dodatkowo 2. wyjście 
przełączające HLK (ogrzewanie/
wentylacja/klimatyzacja)  
w zależności od obecności.

IR Quattro SLIM DIM

1 wyjście przełączające w zależ-
ności od wartości zadanej  
jasności i obecności.

IR Quattro SLIM DALI

2 wyjścia przełączające DALI  
w zależności od wartości zada-
nej jasności i obecności.

Możliwości regulacji:

- Wartość zadana jasności
- Czas opóźnienia, tryb IQ
-  Światło orientacyjne 

(tylko DIM/DALI)
-  Regulacja światła stałego 

(tylko DIM/DALI)
-  Sterowanie scenami 

(tylko DALI)

Obszar wykrywania

Dzięki kwadratowemu obszarowi wykrywania 
i możliwości połączenia wariantów Master/Slave 
w sieć możliwe jest proste, szybkie i optymalne 
rozplanowanie pomieszczenia.

Obecność

Promieniowo

Stycznie
Stycznie
Promieniowo
Obecność

Instalacja elektryczna/tryb automatyczny

Podczas wybierania przewodów 
łączących należy przestrzegać 
przepisów dotyczących instalacji 
zgodnych z postanowieniami 
VDE 0100 (patrz zasady bezpie-
czeństwa na stronie 41). W od-
niesieniu do okablowania czujni-
ków obecności obowiązuje: 
Zgodnie z przepisami 

VDE 0100 520 ust. 6, w celu połą-
czenia czujnika ze statecznikiem 
należy użyć przewodu wielokrot-
nego, obejmującego zarówno 
przewody przewodzące napięcie 
sieciowe oraz przewody sterują-
ce (np. NYM 5 x 1,52).  Średnica 
przewodu sieciowego może  
wynosić maksymalnie 10 mm. 

Obszar zacisku przyłączeniowe-
go jest przeznaczony dla maks.  
2 x 2,5 mm2. Podczas instalacji 
przed urządzeniem należy 
podłączyć wyłącznik ochronny 
(16 A).

2,5 m 2,8 m 3,5 m 4 m

Stycznie 4 m 4 m 5,5 m 6 m

Promieniowo 3,2 m 4 m 4 m 5 m

Obecność 3,8 m 4 m 4,5 m –

Dane techniczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.): Moduł odbiornika Moduł czujnika 
61,3 x 126,5 x 42,5 mm 77 x 77 x 60 mm

Napięcie sieciowe: 120–250 V, 50 Hz / 60 Hz
Moc, wyjście przełączające 1: 230 V 
(COM 1/COM 2) maks. 2000 W, obciążenie omowe (cos φ = 1) 

maks. 1000 VA (cos φ = 0,5) 
120 V  
maks. 1000 W, obciążenie omowe (cos φ = 1) 
maks. 500 VA (cos φ = 0,5)

Statecznik: Szczytowy prąd włączenia maks. 800 A/200 μs 
(COM 1/COM 2/DIM) 30 x (1 x 18 W), 25 x (2 x 18 W) 

25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W) 
20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W) 
uwzględnić indywidualne prądy włączania stateczników! 
 W przypadku większych mocy przełączania należy zainstalo-
wać przekaźnik lub stycznik.

Moc, wyjście przełączające 2: Obecność 
(tylko COM 2) maks. 230 W/230 V  /  120 W/120 V 

 maks. 1 A, (cos φ = 1) dla HLK (ogrzewanie/wentylacja/ 
klimatyzacja)

Kwadratowe pola wykrywania:  IR Quattro SLIM 
Obecność: maks. 4 x 4 m (16 m kw.) 
Promieniowo: maks. 4 x 4 m (16 m kw.) 
Stycznie: maks. 4 x 4 m (16 m kw.)

Ustawienie wartości światła:: 10–1000 luksów, ∞ / światło dzienne /  
próg regulacji DIM 100–1000 luksów

Wyjście przełączające 1: 1–15 min 
Ustawianie czasu załączenia tryb IQ (automatyczne dopasowanie do profilu wykorzystania)
Wyjście przełączające 2: tylko COM2 dla HLK 
Ustawianie czasu załączenia opóźnienie włączenia 0 lub 10 min 

Czas opóźnienia 5/10/15 min (ustawienie fabryczne: 5 min) 
Automatyczna kontrola pomieszczenia

DIM: 
Jasność podstawowa: 10%
Wyjście sterujące: 1–10 V / maks. 50 stateczników, maks. 100 mA
DALI: 
Jasność podstawowa: 10%
DALI wyjście 1 / wyjście 2 2-stykowy przewód sterujący DALI/nadawanie
Ustawienie czasu: WYŁ. / 10/30 min / cała noc
Wysokość montażu (montaż na suficie): 2,5 m – 4 m
Miejsce instalacji: wewnątrz budynków
Stopień ochrony: IP 20
Klasa ochronności: II
Zakres temperatury: od 0°C do +40°C

P
L
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Funkcje — ustawienia

Tryb testowy ma priorytet wyż-
szy niż wszystkie inne ustawienia 
czujnika obecności i służy do 
sprawdzania prawidłowego dzia-
łania funkcji oraz obszaru wykry-
wania. Niezależnie od jasności 

czujnik obecności włącza oświe-
tlenie w pomieszczeniu na czas 
8 sekund po wykryciu ruchu. 
(Niebieska dioda LED miga po 
wykryciu). W normalnym trybie 
pracy obowiązują wszystkie 

ustawione wartości. Czujnik 
obecności można ustawić przy 
użyciu niebieskiej diody LED tak-
że bez podłączania odbiornika. 

Tryb testowy/normalny (Test/Norm)

Oświetlenie włącza się i wyłącza 
automatycznie w zależności od 
jasności i obecności. W każdej 
chwili można je wyłączyć ręcz-
nie. Automatyka przełączania 
jest przy tym wyłączana jedynie 
tymczasowo. Niezależnie od 

ustawionych wartości, po ręcz-
nym naciśnięciu klawisza światło 
pozostaje WŁĄCZONE (nacisnąć 
2x) lub WYŁĄCZONE (nacisnąć 
1x) przez 4 godziny. Niebieska 
dioda LED świeci ciągle przez 
4 godziny w trybie WŁ./WYŁ.  

Naciśnięcie klawisza przed upły-
wem 4 godzin powoduje powrót 
czujnika Präsenz Control IR Qu-
attro Slim do normalnego trybu 
pracy z czujnikiem.

Tryb półautomatyczny (Semi)/automatyczny (Full)

Tryb automatyczny: (Full)

Tryb półautomatyczny: (Semi)
Tylko wyłączanie oświetlenia  
odbywa się automatycznie. Włą-
czanie następuje ręcznie, światło 
należy włączyć za pomocą klawi-

sza, po czym pozostaje ono  
włączone przez ustawiony czas 
opóźnienia. (nacisnąć 2x/ WŁ. 
przez 4 godziny). 

Niebieska dioda LED świeci  
ciągle przez 4 godziny.

COM 1 + COM 2

Dba o równomierny poziom 
oświetlenia. Czujnik mierzy do-
stępne światło dzienne i odpo-
wiednio załącza światło sztuczne 
w celu uzyskania żądanego  

poziomu jasności. Jeżeli udział 
światła dziennego ulegnie zmia-
nie, następuje dopasowanie  
włączonego światła sztucznego. 
Załączanie sztucznego światła — 

oprócz udziału światła dzienne-
go — jest także zależne od obec-
ności.

Światło stałe WŁ./WYŁ.

DIM + DALI

CR2025

CR2025

CR2025

Funkcje — ustawienia

Przykładowe zastosowania Wartości zadane jasności
Tryb pracy nocnej min.

Korytarze, wejścia 1
Klatki schodowe, schody ruchome,  
taśmy transportowe

2

Łazienki, toalety, pomieszczenia rozdzielni, kantyny 3

Sklepy, przedszkola, zerówki, hale sportowe 4
Obszary robocze: pomieszczenia biurowe,  
konferencyjne, dyskusyjne, precyzyjne prace 
montażowe, kuchnie

5

Przestrzenie robocze wymagające idealnej  
widoczności: laboratoria, rysunki techniczne, 
precyzyjne prace

>=6

Tryb pracy dziennej maks.

Czas opóźnienia wyjścia  
przełączającego 1
Wartość ustawienia  
5 min / 10 min / 15 min

Żądany czas opóźnienia można 
ustawić w zakresie od 1 min do 
maks 15 min (1 naciśnięcie przy-
cisku 

CR2025

 = 1 min). Po upływie 
3 minut następuje pomiar wła-

snego światła. Przy przekrocze-
niu wartości progu czujnik wyłą-
cza się po upływie czasu opóź-
nienia.

Ustawianie czasu

Czas opóźnienia dopasowuje się 
automatycznie do warunków użyt-
kowania.

Czas cyklu jest optymalnie oblicza-
na z wykorzystaniem specjalnego 
algorytmu wyuczania.

Najkrótszy czas wynosi 5 min, 
a najdłuższy 20 min.

Tryb IQ

Żądany próg załączania można regulować  
w zakresie ok. 10–1000 luksów. 

Ustawianie czułości zmierzchowej

COM 1 + COM 2

Wskazówka: W zależności od miejsca montażu może być wymagana korekta ustawienia (np. wyuczanie).
Pomiar jasności odbywa się przez czujnik.

Zostaje zapisana bieżąca wartość 
światła otoczenia, przy której  

czujnik ma w przyszłości reagować 
na ruch.

Tryb samouczenia

CR2025

CR2025

CR2025

CR2025

P
L

Ustawienie fabryczne

Zasięg czujnika (tylko HF): maks.
Jasność podstawowa: OFF
Czas opóźnienia — światło: Tryb IQ
Czas opóźnienia — HLK: 5 min
Opóźnienie włączania — HLK: Kontrola pomieszczenia
Ustawianie czułości zmierzchowej: 5
Światło stałe: ON 
Tryb automatyczny/półautomatyczny (Full): Tryb automatyczny
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•	 Wartość	ustawienia	5/10/15	min

•	 Kontrola	pomieszczenia	 Przy ustawieniu „Kontrola” zmniej-
sza się czułość wyjścia przełączają-
cego „Obecność”. Styk zamyka się 
dopiero po wykryciu wyraźnego 
ruchu i z dużą dokładnością sygna-
lizuje obecność osób.

Czas opóźnienia włączenia wciąż 
pozostaje aktywny. Opóźnienie 
włączenia jest nieaktywne.

Opóźnienie włączenia wyjścia przełączającego 2 HLK

COM 2

Umożliwia zastosowanie przez 
określony czas opóźnienia oświe-
tlenia podstawowego po przekro-
czeniu ustawionej wartości jasno-
ści. Jest ono zredukowane do ok. 
10% maksymalnego natężenia 
światła. Przy obecności nadajnik 
przełącza na 100% natężenia świa-
tła (regulacja światła stałego wyłą-

czona) lub doregulowuje je do 
wstępnie ustawionej wartości  
jasności (regulacja światła stałego 
włączona). Jeżeli nie będzie wykry-
wany żaden ruch, nadajnik z  
powrotem przyciemnia światło do 
jasności podstawowej po upływie 
czasu opóźnienia wyłączenia. 
Zostaje ona wyłączona, gdy  

upłynie jej czas opóźnienia  
(10/30 min) lub po przekroczeniu 
wartości jasności przez wystarcza-
jący udział światła dziennego. Przy 
ustawieniu ON (WŁ.) nadajnik włą-
cza i wyłącza jasność podstawową 
bezpośrednio po przekroczeniu 
wartości jasności.

Jasność podstawowa

Czas opóźnienia wyłączenia wyjścia przełączającego 2 HLK

Dba o równomierny poziom 
oświetlenia. Czujnik mierzy do-
stępne światło dzienne i odpo-
wiednio załącza światło sztuczne 

w celu uzyskania żądanego po-
ziomu jasności. Jeżeli udział świa-
tła dziennego ulegnie zmianie, 
następuje dopasowanie włączo-

nego światła sztucznego. Załącza-
nie sztucznego światła — oprócz 
udziału światła dziennego — jest 
także zależne od obecności.

Regulacja światła stałego

CR2025

CR2025

Tryb Master/Slave pozwala nadzo-
rować większe pomieszczenia (od-
biornik podłączony = Master, bez 
odbiornika = Slave). Jasność w po-

mieszczeniu jest rejestrowana wy-
łącznie przez urządzenie Master. 
Urządzenia Slave zgłaszają wykry-
cie ruchu do urządzenia Master. 

Przełączanie oświetlenia lub ukła-
du HLK następuje wyłącznie przez 
urządzenie Master.

Master/Slave

W połączeniu równoległym można 
także stosować kilka urządzeń Ma-
ster. Każde urządzenie Master 
przełącza przy tym własną grupę 
świateł zgodnie z własnym pomia-
rem jasności. Czasy opóźnienia 

i wartości przełączania jasności 
ustawia się indywidualnie w każ-
dym urządzeniu Master. Ładunek 
przełączania jest podzielony na 
poszczególne urządzenia Master. 
Obecność jest jednak wciąż wykry-

wana wspólnie przez wszystkie 
czujniki. Wyjście obecności można 
utworzyć w dowolnym urządzeniu 
Master.

Master/Master

Pilot zdalnego sterowania

Za pomocą pilota zdalnego stero-
wania (opcjonalnego) wszystkie 
funkcje można wygodnie obsługi-
wać z poziomu podłogi.

Serwisowy pilot zdalnego  
sterowania (RC8):
Nr EAN: 4007841 559410

Użytkowy pilot zdalnego  
sterowania (RC5):
Nr EAN: 4007841 592806

Połączenia równoległe

Przy zastosowaniu kilku czujników 
należy je podłączyć do tej samej 
fazy!

Połączenie może obejmować  
maksymalnie 10 czujników.

Usterki

Usterka Przyczyna Usuwanie

Światło nie włącza się L	  brak napięcia przyłączenio- 
wego

L	  ustawiono zbyt małą wartość 
luksów

L	  brak wykrycia ruchu

L	  tryb półautomatyczny (Semi)

L	  sprawdzić napięcie  
przyłączeniowe

L	  powoli zwiększać wartość luk-
sów aż do zapalenia światła

L	  zapewnić dobrą widoczność 
czujnika

L	  sprawdzić obszar wykrywania
L	  ustawić tryb automatyczny 

(FULL)

Światło nie wyłącza się L	  zbyt duża wartość luksów

L	  trwa odliczanie czasu  
opóźnienia

L	  zakłócające źródła ciepła, np.: 
wentylator grzejny, otwarte 
drzwi i okna, zwierzęta do-
mowe, żarówka/reflektor ha-
logenowy, ruchome obiekty

L	  WŁ. aktywne przez 4 godziny 
(dioda LED świeci ciągle)

L	  ustawić mniejszą wartość 
luksów

L	  poczekać na zakończenie 
czasu opóźnienia lub ustawić 
mniejszą wartość czasu opóź-
nienia

L	  zakryć stacjonarne źródła  
zakłóceń za pomocą naklejek

L	  nacisnąć przycisk,  
aby przerwać tryb  
WŁ. przez 4 godziny

P
L

DIM + DALI 
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Usterka Przyczyna Usuwanie

Czujnik wyłącza światło mimo 
obecności

L	  zbyt krótki czas opóźnienia
L	  zbyt niski próg światła

L	 zbyt mały zasięg czujnika

L	  wydłużyć czas opóźnienia
L	  zmienić ustawienie progu 

czułości zmierzchowej
L	 zwiększyć zasięg czujnika

Czujnik wyłącza światło  
zbyt późno

L	  zbyt długi czas opóźnienia L	  skrócić czas opóźnienia

Czujnik włącza światło zbyt  
późno przy frontalnym  
kierunku ruchu

L	  zmniejszony zasięg czujnika 
przy frontalnym kierunku  
ruchu

L	  zamontować dodatkowe 
czujniki

L	  zmniejszyć odległość między 
dwoma czujnikami

Czujnik nie włącza światła  
w ciemności mimo obecności

L	  wybrano zbyt małą wartość 
luksów

L		czujnik dezaktywowany  
przez wyłącznik/przycisk?

L	  tryb półautomatyczny?
L	  zwiększyć wartość progu  

jasności

Deklaracja zgodności z normami

Produkt spełnia wymogi:
- dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE,
- dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE,
- dyrektywy RoHS 2011/65/WE.

Usterki

Deklaracja gwarancji

Jako kupującemu w razie 
potrzeby przysługują Państwu 
w stosunku do sprzedającego 
prawa z tytułu rękojmi. O ile 
prawa te obowiązują w Pań-
stwa kraju, to nie ulegają one 
na podstawie naszej deklaracji 
gwarancji ani skróceniu ani 
ograniczeniu. Udzielamy 
Państwu 5-letniej gwarancji na 
nienaganną jakość i prawidłowe 
funkcjonowanie zakupionego 
przez Państwa profesjonalnego 
produktu techniki czujników fir-
my STEINEL. Gwarantujemy, że 
produkt ten jest wolny od wad 
materiałowych, produkcyjnych 
i konstrukcyjnych. Gwarantuje-
my prawidłowe funkcjonowanie 
wszystkich podzespołów 
elektronicznych i kabli, a także, 
że wszystkie zastosowane 
materiały i ich powierzchnie są 
wolne od wad. 

Dochodzenie roszczeń
Gwarancja jest ważna jedynie 
kompletnie wypełniona  
z podpisem Sprzedawcy 
potwierdzającym warunki gwa-
rancji. Gwarancja na sprze-
dany towar konsumpcyjny nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień kupują-
cego wynikających z rękojmi/
niezgodności towaru z umową 
na podstawie dowodu zakupu. 
Z tego powodu zalecamy 
staranne przechowywanie 
dowodu zakupu. Reklamowa-
ny towar w stanie kompletnym 
prosimy przesłać do swojego 
Sprzedawcy lub bezpośrednio 
do „LŁ” Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością sp. 
k.(dawniej „Lange Łukaszuk” 
spółka jawna) ul. Wrocławska 
43, Byków,  55-095 Mirków,  
tel. 71 39-80-841.

Dostawcami uszkodzonych 
urządzeń do zakładu serwiso-
wego „LŁ” Spółka z ograni-
czoną odpowie-dzialnością sp. 
k. (dawniej „Lange Łukaszuk” 
sp. j. ) są spedytorzy DHL, 
Schenker lub Poczta Polska - 
przesyłka zwykła. 

W przypadku pytań dotyczą-
cych gwarancji oraz produktów 
jesteśmy dostępni pod nume-
rem telefonu  
+48– 71 398 08 18.




