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Textteil beachten!

Follow written instructions!

Suivre les instructions ci-après !

Gebruiksaanwijzigingen in  
acht nemen!

Osservare il testo!

¡Obsérvese la información 
textual!

Siga as instruções escritas 

Följ den skriftliga  
montageinstruktionen�

Følg de skriftlige  
instruktioner!

Huomioi tekstiosa!

Se tekstdelen!

Τηρείτε γραπτές οδηγίες!

Yazılı talimatlara uyunuz!

A szöveges utasításokat  
tartsa meg!

Dodržujte písemné pokyny!

Dodržiavajte písomné  
informácie!

Postępować zgodnie  
z instrukcją!

Respectați instrucțiunile 
următoare!

Upoštevajte besedilo!

Pridržavajte se uputa!

Järgige tekstiosa!

Atsižvelgti į rašytines  
instrukcijas!

Pievērsiet uzmanību  
teksta daļai!

Соблюдать текстовую 
инструкцию!

Прочетете инструкциите!

遵守文字说明要求!

...
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PL Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

1. Informacje o tym dokumencie

Prosimy dokładnie zapoznać się z  instrukcją 
oraz zachować ją.
 – Dokument chroniony prawem autorskim.  

Przedruk, także w częściach, wyłącznie po  
uzyskaniu naszej zgody. 

 – Zmiany, wynikające z postępu technicznego, 
zastrzeżone.

 
Objaśnienie symboli

! Ostrzeżenie przed zagrożeniami!

...
Odsyłacz do tekstu w dokumencie. 

 

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

•  Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urzą-
dzeniu należy odłączyć napięcie zasilające! 

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

•  Podczas instalacji lampy z czujnikiem ruchu 
wykonywana jest praca pod napięciem. Dlatego 
należy ją wykonać fachowo, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji 
i podłączania do zasilania elektrycznego.  
(DE-VDE 0100, AT-ÖVE / ÖNORM E8001-1,  
CH-SEV 1000)

•  Stosować tylko oryginalne części zamienne.
•  Naprawy mogą wykonywać jedynie autoryzo- 

wane punkty serwisowe. 
 

3. L 630 LED / L 631 LED

Lampy zewnętrzne z czujnikiem L 630 LED i 
L 631 LED są pasywnymi czujnikami ruchu. 
Zintegrowany w lampie wysokiej klasy czujnik na 
podczerwień 360° z dwoma pirodetektorami, który 
rejestruje niewidzialne promieniowanie cieplne, emi-
towane przez poruszające się ciała (ludzi, zwierząt 
itp.). Zarejestrowane w ten sposób promieniowanie 
cieplne przetwarzane jest elektronicznie, powodu-
jąc automatyczne włączenie lampy. Przeszkody, 
np. mury lub szklane szyby,  

nie pozwalają na wykrycie promieniowania cieplne-
go, a zatem nie następuje załączenie lampy.

Ważne: Najskuteczniejsze wykrywanie poruszają-
cych się obiektów uzyskuje się przy zamontowaniu 
lampy z czujnikiem ruchu bokiem do kierunku 
ruchu (tzw. styczny kierunek ruchu) oraz przy braku 
przeszkód (np. drzew, murów itp.) zasłaniających 
czujnik. Zasięg czujnika jest ograniczony, gdy 
obiekt zbliża się do niego na wprost (promieniowy 
kierunek ruchu).

Zakres dostawy L 630 LED (rys. 3.1)
Wymiary produktu L 630 LED (rys. 3.2)
Zakres dostawy L 631 LED (rys. 3.3)
Wymiary produktu L 631 LED (rys. 3.4)
Przegląd urządzenia L 630/L631 LED (rys. 3.5/3.6)
A Uchwyt naścienny
B Zacisk wtykowy
C Oprawa lampy
D Moduł czujnika, zdejmowany
E Panel z numerem budynku

4. Montaż/instalacja

Przygotowanie
• Wybrać odpowiednie miejsce montażu 

z uwzględnieniem zasięgu i wykrywania ruchu.
• Wyłączyć zasilanie (rys. 4.1)
• Zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek montażu 

(rys. 4.2)
Prawidłowe działanie jest zapewnione tylko w przy-
padku montażu pionowego. 
Schemat połączeń (rys. 4.3)
Podłączenie przewodu zasilającego (rys. 4.6)

Przewód zasilający jest kablem 3-żyłowym:
L =  przewód fazowy (najczęściej czarny,  

brązowy lub szary)
N = przewód zerowy (najczęściej niebieski)
PE = przewód ochronny (zielono-żółty)
W razie wątpliwości należy zidentyfikować kable 
próbnikiem napięcia, a następnie ponownie wy-
łączyć napięcie. Fazę (L) i przewód neutralny (N) 
podłącza się do złączki elektrycznej typu kostka 
(łącznika świecznikowego). 

Ważne: Pomylenie przewodów jest przyczyną 
późniejszego zwarcia w urządzeniu lub w skrzynce 
bezpieczników. W takim przypadku należy jeszcze 
raz zidentyfikować poszczególne żyły przewodów 
i ponownie je podłączyć. W przewodzie zasilającym 
można oczywiście zainstalować wyłącznik sieciowy 
lub przycisk z zestykiem rozwiernym do ręcznego 
włączania i wyłączania oświetlenia. Jest on wyma-
gany w przypadku funkcji stałego świecenia.

!

Wskazówka: Źródło światła tej lampy nie jest wy-
mienne. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany źródła 
światła (np. po upłynięciu jego żywotności), należy 
wymienić całą lampę.

Montaż
• Zaznaczyć otwory do wywiercenia (rys. 4.4)
• Wywiercić otwory i włożyć kołki, przewód pod-

tynkowy (rys. 4.5)
• Podłączyć kabel przyłączeniowy (rys. 4.6)
• Zamontować panel z numerem budynku (L 630) 

na oprawie lampy (rys. 4.7)
• Połączyć zaciski wtykowe, uchwyt ścienny i 

oprawę lampy (rys. 4.8)
• Nałożyć oprawę lampy na uchwyt ścienny  

(rys. 4.9)
• Wkręcić śruby zabezpieczające (rys. 4.9)
• Włączyć zasilanie (rys. 4.10)
• Dokonać ustawień (rys. 5.1)  

➔ "5. Funkcje" 
 

5. Działanie

Po zakończeniu montażu można uruchomić lampę 
z czujnikiem ruchu. Na wyjmowanym module 
czujnika umieszczone są pokrętła do regulacji 
czasu, progu czułości zmierzchowej i ustawiania 
programu. 

Ustawienia fabryczne:
Ustawianie programu: Р 1
Ustawianie progu czułości zmierzchowej:  
2000 luksów
Ustawianie czasu załączenia  
(opóźnienie wyłączania: 5s)

• Wyjąć czujnik za pomocą płaskiego wkrętaka po 
wcześniejszym zwolnieniu zatrzasków (rys. 5.1).

 – Lampa z czujnikiem ruchu przełącza się na tryb 
stałego świecenia.

Ustawienie programu (5.1 F)
Р 1 Program standardowy
 – Łagodne włączanie światła/bez światła podsta-

wowego

Co to jest łagodne zapalanie światła?
Lampa z czujnikiem obsługuje funkcję łagodnego 
zapalania światła. Oznacza to, że po załączeniu 
lampa nie świeci od razu z maksymalną mocą, lecz 
w ciągu krótkiego czasu powoli zwiększa jasność 
aż do uzyskania 100 % mocy. W ten sam sposób 
zmniejszana jest stopniowo jasność lampy po 
zgaszeniu.

Р 2 Program komfortowy
 – Łagodne włączanie światła + światło  

podstawowe
 – Światło podstawowe WŁ. od ustawionej wartości 

progu czułości zmierzchowej

Co to jest światło podstawowe?
Światło podstawowe umożliwia stałe oświetlenie 
nocne przy użyciu ok 10 % mocy świetlnej. Dopiero 
na skutek ruchu w obszarze wykrywania czujnika 
światło zostaje przełączone (na wcześniej usta-
wiony czas) na maksymalną moc świetlną (100 %). 
Następnie lampa przełącza się ponownie na światło 
podstawowe (ok. 10 %). 

Wskazówka: W zależności od lokalnej sieci 
elektrycznej, w trybie ściemnienia może występo-
wać lekkie migotanie diod LED. Nie jest to wadą 
produktu ani podstawą składania reklamacji. 

Р 3 Program komfortowo-ekonomiczny
 – Łagodne włączanie światła + światło podstawo-

we do połowy nocy
 – Światło podstawowe WŁ. od ustawionej wartości 

progu czułości zmierzchowej do połowy nocy

Co to jest program komfortowo-ekonomiczny
W lampie z czujnikiem ruchu nie jest zainstalo-
wany zegar. Połowa nocy ustalana jest jedynie na 
podstawie długości faz nocy. W związku z tym, aby 
zapewnić prawidłowe działanie, lampa z czujnikiem 
ruchu musi być w tym czasie stale zasilana napię-
ciem. Podczas pierwszej nocy (faza pomiarowa) 
przez cały czas jest aktywne światło podstawo-
we. Ustalone wartości są zapisywane w pamięci 
i nie ulegają skasowaniu w przypadku przerwy 
w zasilaniu. Zalecamy nie przerywać zasilania 
napięciem podczas realizacji programu. Wartości 
są wyznaczane w czasie kilku kolejnych nocy, w 
związku z tym w przypadku ewent. błędu należy 
obserwować przez kilka nocy, czy czas wyłączania 
lampy z czujnikiem ruchu przesuwa się w kierunku 
północy.

Р 4 Program Nightmatic
 – Łagodne włączanie światła, bez światła podsta-

wowego, bez analizy ruchu
 – 100 % mocy świetlnej przy różnych stopniach 

jasności

P
L
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segmentów soczewki. W ten sposób eliminuje się 
czynniki mogące zakłócić prawidłowe działanie 
czujnika, np.: samochody lub przechodniów itp., 
bądź też można wybiórczo kontrolować wybrane 
strefy. Przesłony można rozdzielić wzdłuż przygo-
towanych w tym celu pionowych rowków. Potem 
należy je po prostu założyć na soczewkę. 

6. Pozostałe

Przykład: Pomoc przy zamocowaniu numeru 
budynku za pomocą odpowiedniego arkusza  
znajdującego się w zestawie. (rys. 6.1)

7. Eksploatacja/konserwacja

Lampa z czujnikiem ruchu służy do automatyczne-
go włączania oświetlenia. Czynniki atmosferyczne 
mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lampy 
z czujnikiem ruchu. Silne wiatry, śnieg, deszcz czy 
grad mogą spowodować błędne zadziałanie czuj-
nika, gdyż nagłe zmiany temperatury nie dają się 
odróżnić od źródeł ciepła. Zabrudzoną soczewkę 
czujnika można oczyścić wilgotną ściereczką (bez 
użycia środków czyszczących).

8.  Gwarancja funkcjonowania

Niniejszy produkt firmy STEINEL został wykonany 
z najwyższą starannością.
Prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkowa-
nia potwierdzają przeprowadzone losowo kontrole 
jakości oraz zgodność z obowiązującymi przepisa-
mi. Firma Steinel udziela gwarancji na prawidło-
we właściwości i działanie. Okres gwarancji wyno-
si 36 miesięcy i rozpoczyna się z dniem sprzedaży 
użytkownikowi. W ramach gwarancji usuwane są 
braki wynikające z wad materiałowych lub produk-
cyjnych, świadczenia gwarancyjne obejmują napra-
wę lub wymianę wadliwych części, w zależności od 
potrzeb i zgodnie z naszą decyzją. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia części pod-
legających zużyciu eksploatacyjnemu, uszkodzeń 
i usterek spowodowanych przez nieprawidłową ob-
sługę lub konserwację. Gwarancja nie obejmuje 
odpowiedzialności za szkody wtórne powstałe na 
przedmiotach trzecich.

Ustawianie czułości zmierzchowej (5.1 G)
Żądany próg załączania można płynnie regulować 
w zakresie od ok. 2 – 2000 luksów.
 – Pokrętło regulacyjne ustawione w pozycji  = 

praca przy świetle dziennym (niezależnie od 
stopnia jasności)

 – Pokrętło regulacyjne ustawione na =  
praca o zmierzchu (ok. 2 luksy)

Podczas ustawiania obszaru wykrywania przy świe-
tle dziennym należy ustawić pokrętło regulacyjne na 

 (tryb pracy przy świetle dziennym).

Ustawienie czasu (5.1 H)
Wymagany czas świecenia lampy można ustawić 
płynnie w zakresie od ok. 5 s do maks. 15 min. 
Każdy ruch wykryty przed upływem tego czasu 
powoduje ponowne uruchomienie zegara.

Funkcja stałego świecenia (rys. 5.2)
Jeżeli w przewodzie zasilającym zostanie zamon-
towany wyłącznik sieciowy, to oprócz zwykłego 
włączania i wyłączania możliwe jest wykonywanie 
następujących funkcji:

Tryb pracy czujnika
1)  Włączanie światła  

(gdy lampa jest wyłączona):
1 × wyłączyć i włączyć wyłącznik.
Lampa będzie świecić w zaprogramowanym 
czasie.
2)  Wyłączanie światła  

(gdy lampa jest włączona):
1 × wyłączyć i włączyć wyłącznik.
Lampa gaśnie lub przechodzi na tryb pracy  
czujnika.

Tryb stałego świecenia
1) Włączanie stałego świecenia:
2 × wyłączyć i włączyć wyłącznik. Lampa jest usta-
wiona na stałe świecenie przez 4 godziny (świeci 
czerwona dioda świecąca za soczewką). Następnie 
przechodzi automatycznie na tryb pracy czujnika 
(czerwona dioda gaśnie).
2) Wyłączanie stałego świecenia:
1 × wyłączyć i włączyć wyłącznik. Lampa gaśnie 
lub przechodzi na tryb pracy czujnika.
Ważne:
Kilkakrotne naciskanie przełącznika powinno nastę-
pować szybko po sobie (w zakresie 0,5–1 s).

Ustawianie obszaru wykrywania (rys. 5.3-5.8)
W zależności od potrzeb można ograniczyć obszar 
wykrywania czujnika. Przesłony należące do 
wyposażenia służą do zasłonięcia dowolnej ilości 

9. Dane techniczne

Wymiary L 630 LED: 364 × 211 × 65
L 631 LED: 364 × 61 × 65

Zasilanie sieciowe 220-240 V, 50 Hz

Pobór mocy 8,2 W LED

Strumień świetlny 663 lm

Wydajność 80,8 lm/W

Barwa światła 3000 K (ciepłe białe światło), SDCM 3

Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 80

Żywotność źródła światła 50.000 godzin (L70B10 zgodnie z LM80)

Technika czujników Pasywna podczerwień

Kąt wykrywania 360º z 90º kątem rozwarcia oraz zabezpieczeniem przed podpełzaniem

Zasięg stycznie 8 m

Ustawianie czasu 5 s - 15 min

Ustawianie czułości  
zmierzchowej

2-2000 luksów

Ustawienie programu 4 praktyczne programy

Światło stałe przełączalne 4 h
Warunek: przełącznik lub przycisk z zestykiem rozwiernym na przewodzie 
zasilającym

Zakres temperatury -20 do +50°C

Stopień ochrony IP 44

Klasa ochronności I

Wytrzymałość udarowa IK07

Gwarancja jest udzielana tylko wtedy, gdy prawi-
dłowo zapakowane urządzenie (nierozłożone na 
części) zostanie odesłane do odpowiedniego punk-
tu serwisowego wraz z krótkim opisem usterki, ory-
ginalną kartą gwarancyjną, paragonem lub rachun-
kiem zakupu (opatrzonym datą zakupu i pieczęcią 
sklepu).

Serwis naprawczy:
Po upływie okresu gwarancji lub 
w razie usterek nieobjętych gwa-
rancją informacji o możliwości 
naprawy udziela najbliższy punkt 
serwisowy.
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10. Usterki

Usterka Przyczyna Usuwanie

brak napięcia zasilającego 
lampę z czujnikiem ruchu

■ przepalony bezpiecznik,
niewłączony wyłącznik sieciowy,
przerwany przewód

■ zwarcie

■ założyć nowy bezpiecznik, włączyć
wyłącznik sieciowy, sprawdzić
przewód próbnikiem napięcia

■ sprawdzić podłączenia elektryczne

lampa z czujnikiem ruchu nie 
włącza się

■ przy dziennym trybie pracy usta-
wiono próg czułości zmierzchowej
dla nocnego trybu pracy

■ wyłączony wyłącznik sieciowy
■ przepalony bezpiecznik

■ niedokładnie ustawiony obszar
wykrywania czujnika

■ zacisk przyłącza sieciowego
niewłaściwie podłączony

■ ustawić ponownie (regulator G)

■ włączyć
■ założyć nowy bezpiecznik, ewen-

tualnie sprawdzić przyłącze
■ wyregulować na nowo

■ ścisnąć mocno zacisk

lampa z czujnikiem ruchu nie 
wyłącza się

■ w obszarze wykrywania czujnika
ciągle coś się porusza

■ moduł czujnika nie jest zatrzaśnięty

■ sprawdzić obszar wykrywania
czujnika i ewentualnie ustawić go
ponownie

■ poprzez lekkie wciśnięcie modułu
czujnika zatrzasnąć go w oprawie

diody świecące nie gasną, 
zgodnie z wymaganiami, 
mniej więcej około północy

■ zewnętrzne źródło światła
(np. inny czujnik ruchu lub inna
lampa) wyłączają lampę z czujni-
kiem ruchu

■ zasłonić lampę z czujnikiem ruchu
przed obcym źródłem światła,
następnie obserwować lampę
z czujnikiem ruchu przez kilka dni.
Wymaga ona nieco czasu, aby się
ponownie ustawić na właściwą
wartość.

diody świecące nie wyłączają 
się całkowicie

■ ustawiony program komfortowy ■  przełącznik programu ustawiony
na 4

lampa z czujnikiem ruchu 
zapala się w niepożądanym 
momencie 

■ wiatr porusza gałęziami drzew
i krzewami w obszarze wykrywania
czujnika

■ czujnik rejestruje ruch pojazdów
na ulicy

■ gwałtowne zmiany temperatury
na skutek czynników atmosferycz-
nych (wiatr, deszcz, śnieg)
lub nadmuch z wentylatorów,
otwartych okien

■ dokładnie ustawić obszar wykry-
wania czujnika przy pomocy prze-
słon

■ dokładnie ustawić obszar wykry-
wania czujnika przy pomocy prze-
słon

■ zmienić obszar wykrywania, zmie-
nić miejsce montażu

zmiana zasięgu działania 
lampy z czujnikiem ruchu

■ inne temperatury otoczenia ■ dokładnie ustawić obszar wykry-
wania czujnika przy pomocy
przesłon




