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Připojení a montáž elektrických přístrojů smějí provádět jen osoby s odpovídající kvaliﬁkací. Na
přístroje, v nichž byly provedeny úpravy nebo změněny, se nevztahuje poskytovaná záruka. Řiďte
se národními předpisy a platnými bezpečnostní ustanoveními.
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Volba místa montáže: Pro montáž zvolte místo, kde bude docházet pokud možno k minimálnímu zašpinění soumrakového spínače. Zašpiněný kryt soumrakového spínače ovlivňuje kvalitu
měření intenzity světla vestavěným čidlem.
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Doporučené místo montáže pro:
– osvětlení soukromých a průmyslových objektů -> severní strana
– osvětlení ulic -> východní strana
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Dbejte na to, aby světlo řízené soumrakovým spínačem nedopadalo na světelné čidlo soumrakového spínače.
Jinak dojde ke zpětné vazbě.
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Přístroj umožňuje v zásadě dva způsoby připojení (viz. obr. 1 a 2):
V obou případech použijte výhradně originální kabelové průchodky! Při způsobu montáže dle
obr. 2 utěsněte kryt přístroje originální průchodkou!

Přístroj umožňuje v zásadě dva způsoby připojení (viz. obr. 1 a 2):
V obou případech použijte výhradně originální kabelové průchodky! Při způsobu montáže dle
obr. 2 utěsněte kryt přístroje originální průchodkou!

Další průchodka není součástí dodávky!!!

Další průchodka není součástí dodávky!!!
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Upozornění: Nastavování smí probíhat jen při uzavřeném krytu. Přesné nastavení je možné jen
v okamžiku, kdy jsou takové světelné podmínky, při jakých je požadované sepnutí.
Nastavení: otáčejte nastavovacím elementem tak dlouho, dokud se nerozsvítí červená LED.
Kontrola: po uplynutí zpoždění sepne přístroj světelný okruh.
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