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HASZNÁLATI, KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 

STECK! 

SLF szenzoros és szenzor nélküli LED fényvető család 

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 

 SLF 10 SLF 20 SLF 30 SLF 50 SLF 10S SLF 20S SLF 30S SLF 50S 

névlegesteljesítmény 10W 20W 30W 50W 10W 20W 30W 50W 

fényáram 700 lm 1 400 lm 2 400 lm 4 000 lm 700 lm 1 400 lm 2 400 lm 4 000 lm 

szenzortípusa -  PIR / 360
O
 

sugárzásiszög 120
O
 

hálózatifeszültség 220-240V ~ 50/60Hz 

bemelegedésiidő 0,1s = 95% fény 

üzemóra 15 000h 

Ra >80 

Hg 0mg 

áramfelvétel (mA) 45mA 90mA 135mA 225mA 45mA 90mA 135mA 225mA 

teljesítménytényező >0.9 

termékmérete 130*96*30 mm 200*135*38 mm 200*135*38 mm 250*162*45 mm 130*96*30 mm 200*135*38 mm 200*135*38 mm 250*162*45 mm 

működésihőmérséklet -20
O
C – +50

O
C -20

O
C – +40

O
C 

kapcsolásokszáma ~10 000 alkalom 

dimmelhetőség fényerő  nem szabályozható 

színhőmérséklet 4000K day light 

megfelelőség 
(LED = halogénizzó) 

10W LED = 55W 20W LED = 97W 30W LED = 136W 50W LED = 200W 10W LED = 55W 20W LED = 97W 30W LED = 136W 50W LED = 200W 

energiamegtakarítás 82% 79% 78% 75% 82% 79% 78% 75% 
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Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a telepítési és kezelési útmutató és őrizze azt meg biztonságos helyen! 
Az Ön biztonsága érdekében a termék beszerelése és üzembe helyezése a használati útmutató alapján történjen! 
 
FIGYELMEZTETÉS: 
Szerelés, üzembe helyezés vagy a LED fényvető bármilyen javítása előtt mindenképpen áramtalanítsa a hálózatot!  
A készüléket hozzáértő személynek/szakképzett villanyszerelőnek kell üzembe helyezni, illetve a kábel bekötéseket elvégezni. 
 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: 
1) A készüléket óvatosan csomagolja ki. 
2) Használat előtt kérjük, győződjön meg róla, hogy a termék nem sérült meg a szállítás során. 
3) Amennyiben a termék sérült, úgy azt használni tilos! 
4) Kérjük, a terméket ne ütögesse és feszegesse, mert ez a termékben kárt okozhat. 
5) A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. 
6) A csomagolás apró alkatrészeket tartalmaznak, amelyeket a kisgyermekek és háziállatok lenyelhetnek. 
7) Kérjük, a terméket ne szerelje szét, csak a kábelek szakszerű bekötését végezze el! 

A CSOMAG ÉS TERMÉK TARTOZÉKAI: 
A „*” jelölt részek kizárólag a szenzoros típusra vonatkoznak! 

- LED fényvető 
- tartó szerkezet 
- vezeték és konnektor 
- *PIR mozgásérzékelő szenzor 
- *beállító gomb 
- használati útmutató 

 
BEVEZETÉS 
A LED fényvető az állítható telepítési szögének köszönhetően egyedi világítási rendszert biztosít mind kültérre, mind beltérre akár otthoni akár 
üzleti célokra. 
*A szenzoros készülékek esetében, éjszaka, a beépített infraled (PIR) mozgásérzékelő szenzor felkapcsolja a fényvetőt ha a mozgást érzékel az 
érzékelési mezőben. A beépített fény szenzor aktív tud maradni napközben is annak érdekében, hogy energiát takarítson meg. Az időbeállító 
gombbal ön ki tudja választani, hogy a fényvetőnek mennyi ideig szükséges bekapcsolva maradnia az aktiválást/érzékelést követően. 
*A szenzoros LED fényvető beállításait a három beállító gomb segítségével lehet elvégezni. Ezek a mozgásérzékelő szenzor hátulján találhatóak: 
 
*1.) SENS (ÉRZÉKENYSÉG): A SENS gomb segítségével beállíthatja az érzékelési távolságot. 
- legalacsonyabb érzékelés: minden 2m-en belüli mozgást érzékel 
- legmagasabb érzékelés: minden 12m-en belüli mozgást érzékel 
*2.) TIME (IDŐZÍTŐ): A TIME gomb segítségével beállíthatja, mennyi ideig maradjon bekapcsolva a 
fényvető a mozgás érzékelését követően. 
- minimum idő: 12 másodperc 
- maximum idő: 7 perc 
*3.) LUX (FÉNY):  
A mozgásérzékelő egy beépített fényérzékelővel is el van látva, amely érzékeli a napfényt és a 

sötétséget. A tekerőgombot ☼, illetve ) állásba lehet forgatni.  

A ☼ szimbólumra állítás esetén a mozgásérzékelő éjjel nappal működik.  
A      szimbólumra állítás esetén a mozgásérzékelő csak éjjel működik. 
 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: 
- Ne szerelje illetve üzemeltesse be a készüléket esős időjárás esetén, mert áramütés érheti  
- Győződjön meg róla, hogy beüzemelés előtt áramtalanította a hálózatot! 
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábelek alkalmasak a megfelelő áramkör biztosítására vagy megszakítására 
- Győződjön meg róla, hogy semmilyen gyúlékony tárgy nincs 80 cm-n belül a fényvetőtől 
- Ne távolítsa el a világítótestet és a mozgásérzékelő bázist, olyan módon, hogy ne lehessen elforgatni. 
- Az egységet csak vízszintesen szerelje fel, ne függőlegesen. 
 
FONTOS! 
Számos országban ennek a terméknek a beüzemelése szakképzett villanyszerelőt igényel. Kérjük, ellenőrizze a jogszabályokat és követelményeket 
az Ön országában. Ha a ház vezetékei alumíniumból vannak, konzultáljon egy villanyszerelővel a megfelelő bekötési módszerről. Mielőtt 
megkezdené a beüzemelést, KAPCSOLJA LE AZ ÁRAMOT A VILÁGÍTÁSI ÁRAMKÖR MEGSZAKÍTÓNÁL VAGY A BIZTOSÍTÉK DOBOZBAN, HOGY 
ELKERÜLJE AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉST. 
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VÁLASSZA KI A TELEPÍTÉSI HELYET 
- A legjobb eredmény érdekében, erősítse a fényvetőt egy szilárd felületre 2-2,3m magasság közé. 
- A viharkárok elkerülése érdekében kültéri felszerelés esetén: a fényvető elhelyezése az eresz alá ajánlott. 
-*A mozgásérzékelő szenzor esetében ajánlott elkerülni a medencék, fűtőtestek, légkondicionáló berendezéseket vagy olyan tárgyakat melyek 
gyorsan változtatják a hőmérsékletüket. 
-*Próbálja meg elkerülni, hogy a fényvető fákra vagy cserjékre irányuljon, vagy olyan helyre ahol a háziállatok mozgását érzékelheti. 
-*Telepítés előtt, tartsa szem előtt, hogy a mozgásérzékelő szenzor a legérzékenyebb beállításnál az összes szenzor előtti/áthaladó mozgást 
érzékeli, míg a legkisebb érzékenység beállításánál minden közvetlenül az érzékelő felé haladó mozgást érzékeli. 
 
BEÜZEMELÉS 
Válassza ki a megfelelő helyett az egység számára, a lefedni kívánt mozgás érzékelési terület alapján. 
Szükséges szerszámok: fúrógép, csavarhúzó 
 
BEKÖTÉSI UTASÍTÁSOK 
1) Kapcsolja le az áramforrást. 
2) Távolítsa el a tartó szerkezetet a fényvetőről. A tartó szerkezet falra történő fúrásához és csavarozáshoz/rögzítéséhez használjon megfelelő 
csatlakozókat és csavarokat (nem tartozék). Ellenőrizze, hogy a tartó szerkezetet biztonságosan a falra szerelte. 
Megjegyzés: Ezen a ponton ne csatlakoztassa újra a fényvetőt a szerkezetre. 
3) A tápkábel és eredeti vezetéknek hozzávetőlegesen 6-8mm része szigetelt (ha szükséges). Csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a 
szerelvénydobozban a tömítés szilárdan helyezkedik el az eredeti helyén. 
4) Csatlakoztassa a BROWN (barna) fázis vezetéket az „L” jelzésű sorkapocshoz. Csatlakoztassa a BLUE (kék) nulla az „N” jelzésű sorkapocshoz. 
Csatlakoztassa a YELLOW/GREEN vezetéket (zöld/sárga) a földelést „E” jelző         sorkapocshoz. 
5) Csatlakoztassa újra a fényvetőt a szerkezetre és rögzítse a kábelt a falra a megfelelő kapocs használatával (nem tartozék). Bizonyosodjon meg, 
hogy a vezeték nem érintkezik a fényvetővel, és hogy elegendően laza-e ha esetleg a későbbiekben szükséges további módosításokat elvégezni a 
fényvető metál házában vagy a megfelelő pozíció beállításában. 
*6) Használja a szabályozó gombokat elforgatva/kapcsolva a mozgásérzékelő szenzor megfelelő beállításához. 
 
*MOZGÁSÉRZÉKELÉS BEÁLLÍTÁSA 
 
1) TESZT ÜZEMMÓD 
- Forgassa a SENS gombot az óramutató irányával ellenkezően a maximum beállításig. 
- Forgassa a TIME gombot az óramutatóval megegyezően a minimum beállításig. 

- Forgassa a LUX gombot az óramutató irányával ellenkezően a maximum „sun”☼ 
beállításig. 
- Amikor bekapcsoljuk a készüléket, a beállított/irányított teljesítmény még nem fog 
működni. A bemelegedéshez szükséges 30 másodperc. Amint a szenzor mozgást 
érzékel, a fényvető be fog kapcsolódni. Ha a fényvető lekapcsol, akkor fog újra 
bekapcsolni ha a szenzor mozgást érzékel 5-15 másodpercen belül. 
- Később a fényvető bekapcsolja magát 5-10 másodperc múlva. Ez a jelenlegi beállítás most. Amikor a szenzor nem érzékel semmilyen mozgást, a 
fényvető le fog kapcsolódni. 
- Forgassa a LUX gombot az óramutató irányával megegyezően a minimum beállításig. Ha a beállítás kevesebb mint 3 LUX (dark/sötét), a fény és a 
szenzor nem fog működni ha a tesztelés napközben van. Ha Ön letakarja az érzékelő ablakát egy áttetsző tárggyal, a fény fel fog kapcsolódni. Ha 
nem érzékel további mozgás, a fény le fog kapcsolódni 12 másodperc körül. 
- A mozgásérzékelő beállításához válassza ki és állítsa be a kívánt érzékelési területet. 

Figyelem: ha a tesztelés napközben van, forgassa a LUX gombot a „sun”☼ helyzetbe, különben a fényvető nem fog bekapcsolódni! 
 
Megjegyzés: 
- A készüléket hozzáértő, tapasztalt villanyszerelőnek vagy személynek kellene beüzemelnie. 
 
*LEHETSÉGES PROBLÉMÁK 
Ha az érzékenység/érzékelés gyenge: 
- győződjön meg róla, hogy az érzékelőablak nem poros és koszos, ami befolyásolná az érzékelést 
- győződjön meg róla, hogy a környező hőmérséklet nem túl magas 
- győződjön meg róla, hogy a mozgásérzékelő jel az érzékelő mezőben van. 
- győződjön meg róla, hogy a magassági beállítás megfelel az ajánlott magasságnak (2-2,3m között) 
Ha a fényvető nem kapcsolódik le automatikusan: 
- győződjön meg róla, hogy nincs folyamatos mozgás az érzékelési mezőben 
- győződjön meg róla, hogy a TIME beállítás nem a maximális beállításon van 
- győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel az utasításoknak 
- győződjön meg róla, hogy a hőmérséklet a szenzor közelébe nem változik gyorsan, pl. okozhatja légkondicionáló berendezés, központi fűtés… 
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2) TIME/IDŐ BEÁLLÍTÁS 
A TIME/IDŐ beállítása meghatározza mennyi ideig fog bekapcsolva maradni a fényvető a mozgás érzékelését 
követően: 
- forgassa a mozgásérzékelő TIME gombját az óramutató járásával ellenkezően a fényvető idejének növeléshez, 
amíg az bekapcsolva marad (legfeljebb 7 perc) 
- forgassa a mozgásérzékelő TIME gombját az óramutató járásával megegyezően a fényvető idejének 
csökkentés, amíg az bekapcsolva marad (legkevesebb 12 másodperc) 
Válassza ki az Ön számára legoptimálisabb beállítást. 
 
 
3) LUX/FÉNY BEÁLLÍTÁS 
A LUX/FÉNY beállítása meghatározza, hogy melyik napszakban fog működni a fényvető, vagyis itt valójában a beépített 
fényérzékelőt tudja állítani: 
- Ideiglenesen forgassa a LUX gombot az óramutató járásával megegyezően a hold (szürkület)      beállításhoz. Ebben az 
ideiglenes beállítási módban az érzékelő szenzor inaktív marad napközben. 
- Szürkületkor/Alkonyatkor, amikor megtalálta a kívánt éjszakai fényszintet a  működés megkezdéséhez egyszerűen állítsa 
mikor szükséges kezdődnie a működésnek a napfény csökkenésekor. 
 
 
4) SENS/ÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁS 
A SENS/ÉRZÉKENYSÉG gomb kontrollálja az érzékenységet, az érzékelési terület: legalacsonyabb érzékenység = 
érzékel minden mozgást 2m-en belül; legmagasabb érzékenység = érzékel minden mozgást 12m-en belül. 
- forgassa a mozgásérzékelő SENS gombját az óramutató járásával megegyező irányba az érzékenység 
csökkentéséhez (legalacsonyabb szint = 2m-en belül) 
- forgassa a mozgásérzékelő SENS gombját az óramutató járásával ellenkező irányba az érzékenység növeléséhez 
(legmagasabb szint = 12m-en belül) 

*MŰKÖDÉS 
Helyezze a fényvetőt áram alá. Amikor a szenzor mozgást érzékel, a fényvető automatikusan bekapcsolódik. A beépített fényszenzor kikapcsolja az 
érzékelőt és működteti a fényvetőt a LUX/FÉNY és TIME/IDŐ gomb által beállított fény és időszint szerint. 
 
*HIBAELHÁRÍTÁS 
A fény nem kapcsolódik be: 
- győződjön meg róla, hogy megfelelően végezte-e el a bekötést. 
Az érzékenység/érzékelés gyenge: 
- győződjön meg, hogy a LUX/FÉNY gomb megfelelően került beállításra 
- győződjön meg róla, hogy a SENS/ÉRZÉKENYSÉG gomb megfelelően került beállításra (ellenőrizni tudja a Beállítások/1)Teszt üzemmód/lehetséges 
problémák fejezet alapján) 
A fény bekapcsolva marad: 
- győződjön meg róla, hogy megfelelően végezte-e el a bekötést 
- győződjön meg róla, hogy a TIME/IDŐ gomb megfelelően került beállításra 
- győződjön meg róla, hogy a LUX/FÉNY gomb megfelelően került beállításra 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS: 
A terméket rendszeresen tisztítsa, ügyelve arra, hogy ne karcolja és sértse meg azt. Ha szükséges használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát. Ne 
használjon vegyszert vagy oldószert a tisztításhoz. 
 
FIGYELEM: 

Tartsa tiszteletben az EU környezetvédelmi előírásait! A termék értékes nyersanyagokat tartalmaz, és ezért nem tartozik a háztartási 
hulladékok körébe! Élettartama végén a kiselejtezett készüléket kérjük, hogy az elektronikai hulladék átvételére szakosodott 
hulladékgyűjtő helyen adja le. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a környezetet, az embertársai és a 
saját egészségét 
 

Gyártó/Importőr/Importer: 
STECK HUNGÁRIA Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület, 4. emelet 
Vevőszolgálat:  Tel: +36 30 657-0941 www.steck.hu info@steckhungaria.hu 
 
CE Megfelelőség  
Az Importőr tanúsítja, hogy az SLF termékcsaládba tartozó LED fényvető megfelel a rá vonatkozó európai uniós irányelveknek és alkalmazott 
harmonizált szabványainak. 


