
I. Especi�cações

Desligue a corrente.

Despois de instalar o sensor, coloque a lâmpada, e teste o seu funcionamento.

II. Instalação

Coloque o detector no suporte que pretende tal como mostra a �gura 1.

110-240 V/ AC
50/60Hz
360º

Tensão
Frequência
Ângulo de Deteção
Luz Ambiente
Tempo de Funcionamento 

Potência Maxima Max.60W (E27)
Potência Consumida

Altura de Instalação

Velocidade de Deteção

2-4m
Distância de Deteção

Gire o botão LUX para o máximo (sun). Gire o botão SENS no sentido horário para o máximo (+). Gire o botão TIME 
no sentido anti-horario para o mínimo (10s). 

Ligue a corrente, a luz irá ligar passado 10sec±3sec depois a luz desligará automaticamente. Quando o sensor receber
um sinal a luz ligar-se-a e estará a trabalhar normalmente.

Instruções SOCKET SENSE

O Socket Sense é um novo produto que adopa o sensor de micro-ondas de alta frequência (5.8Ghz), junta automatismo
conveniência, segurança e poupança de energia num tamanho reduzido. Se alguém entrar no seu campo de deteção,
começará automaticamente e seleciona uma de 2 opções, Dia ou Noite.
Pode detetar através de paredes �nas e vidro.

1-5m (adj)

<3-2000LUX (adj)

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto;  
alimentação incorrecta; utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos. BLI_21_2015

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto;  
alimentação incorrecta; utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos. BLI_21_2015
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10sec.    3sec.±
12min.   1min.±
0.9W approx.

0.6-1.5m/s

NOTA: Quando �zer o teste à luz do dia, por favor gire o botão LUX para a posição “SUN “, de outra forma o sensor não funcionará. 

       

III. Test

Fig. 1

Quando o sensor receber o segundo sinal de indução a seguir ao primeiro, ele incrementa o tempo de funcionamento. 

Gire o botão LUX no sentido anti-horario para o mínimo (3). Se a luz ambiente for inferior a 3LUX (completamente escuro), a carga 
passará a funcionar quando o sensor receber o sinal. 


