
LED Verlichting
met PIR Bewegingssensor

Lees deze handleiding zorgvuldig en volg alle instructies om veiligheid en optimale prestaties van uw DISCOVERY™ 
te garanderen. Lees alle waarschuwingen en aandachtspunten voordat u het product in gebruik neemt.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE VERWIJZING

DISCLAIMER

Hoewel elk voorzorgsmaatregel is genomen om de nauwkeurigheid van deze handleiding te garanderen, neemt 
XUNZEL geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. De specificaties en productfunctionaliteit kunnen 
veranderen zonder aankondiging.

BELANGRIJK

Lees deze handleiding in zijn geheel voordat u uw DISCOVERY™ in gebruik neemt. Verkeerd gebruik kan resulteren 
in schade aan het product en kan zorgen voor ernstig of zelfs dodelijk letsel.

DOCUMENTCODE VAN HANDLEIDING: DISCOVERY™  Rev01 – XU-0506218-AI NL

Contactinformatie XUNZEL: Email: info@xunzel.com   -  Web: www.xunzel.com

INTRODUCTIE

Deze DISCOVERY™ LED lamp heeft een PIR (Passieve InfraRood) bewegingssensor. Deze PIR bewegingssensor scant 
continu bepaald gebied en schakelt onmiddellijk de lichten aan wanneer er beweging in dat gebied wordt 
gedetecteerd. De DISCOVERY™ LED lamp kan dus worden gebruikt als bewakingslamp of als lamp voor uw gemak. 
De lamp blijft aan zolang er beweging wordt gedetecteerd.

INSTALLATIE VAN UW DISCOVERY™

Om de beste resultaten te bereiken moet u rekening houden met de volgende punten:

● Monteer de DISCOVERY™ niet aan een trillend oppervlak.

● Idealiter dient het licht 1.8 tot 2.5 meter boven de grond te worden gemonteerd.

● Richt de bewegingssensor niet naar de zon.

● Monteer de bewegingssensor niet in de buurt van hittebronnen en sterke elektromagnetische velden om 
ongewenste activaties van de lamp te voorkomen.

● Richt de bewegingssensor niet op reflecterende oppervlakken zoals een vlakke witte muur om ongewenste 
activaties van de lamp te voorkomen.

● de bewegingssensor kan bewegingen detecteren tot maximaal 8 meter afstand tot de sensor, binnen een 
gezichtsveld van 120°.

● Het registratiebereik hangt af van de omgevingstemperatuur.

● Bewegingen langs de bewegingssensor worden sneller gedetecteerd dan bewegingen naar de sensor.

INSTALLATIESTAPPEN

1. Verwijder de montage cover door de schroef los te schroeven en de cover van de behuizing te schuiven.

2. Gebruik de montage cover om te markeren waar u gaten moet boren in het montage oppervlak. Boor daarna 
tot een diepte van ongeveer 30 mm. Stop de plastic muurpluggen in de geboorde gaten, en schroef daarna de 
montage cover vast in de gaten. Zorg ervoor dat u tijdens het boren geen bedrading of waterleidingen raakt.

3. Installeer drie AA 1.5V batterijen in de lamp voordat u hem aan de montage cover klikt.

4. Installeer de lamp weer aan de montage cover en schroef de schroef weer vast.
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Gebruikershandleiding



AANPASSEN VAN DE BEWEGINGSSENSOR

Nadat u de DISCOVERY™ lamp heeft geïnstalleerd moet u de schakelaar op On zetten voordat u verder kan gaan 
met de aanpassingen aan de instellingen.

Op de hoofdunit zitten er twee draaiknoppen: TIME / LUX

1) TIME --- Met deze knop kunt u aanpassen hoe lang het licht brandt nadat er een beweging 
is gedetecteerd door de bewegingssensor. Deze tijd is aan te passen binnen een bereik van 
10 seconden tot 1 minuut. Als de bewegingssensor opnieuw een beweging detecteert terwijl 
het licht al brandt, begint de hoofdunit opnieuw met het branden voor de ingestelde tijd.

2) LUX – Met deze draaiknop past u aan vanaf welke lichtsterkte de hoofdunit het licht laat 
branden. De lichtsterkte wordt gemeten door een ingebouwde sensor. Als u de draaiknop 
naar de (☼) draait, zal het licht vanaf een hoge omgevings lichtsterkte branden. Als u de 
draaiknop naar de (�) draait, zal het licht pas branden bij een lage omgevings lichtsterkte. 
U kunt de gewenste lichtsterkte bereiken door de knop binnen dit bereik te draaien.

BEWEGINGSSENSOR TESTEN

Richt de bewegingssensor op het gebied waar hij bewegingen moet detecteren en draai de TIME knop naar de 
laagste stand, draai daarna de LUX knop naar de (☼). Loop nu langzaam door het gebied waar de bewegingssensor 
op gericht staat. Het licht zal aan moeten gaan. Loop door dit gebied op verschillende afstanden van de 
bewegingssensor om het bereik te testen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding: 3 x “AA” 1.5V batterijen

Vermogen: 2 x 0.5W LED

Voltage: 4.5V DC 

Tijd die lichten aanblijven na detecteren beweging: 10   5 seconden tot 60    10 seconden.

Detectiebereik: gezichtsveld 120° (⅓ deel van een cirkel) tot maximaal 8 meter van de bewegingssensor.

Beschermingsgraad: IP44

PROBLEEMOPLOSSING
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GARANTIE
Dit product heeft een garantie van 2 jaar vanaf aankoopdatum op fabricagefouten en functionaliteit. Deze garantie geldt niet als het product 
verkeerd gebruikt of misbruikt is, of als het product ongeautoriseerd gerepareerd of gemodificeerd is. Om van deze garantie
gebruik te maken moet u een aankoopbewijs kunnen laten zien.

Voorschriften voor het afdanken van apparaten voor privé-huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met uw andere huishoudelijke afval mag worden weggegooid. In plaats 
daarvan moet u deze apparaten inleveren bij een officieel afvalpunt waar elektrische en elektronische apparaten worden ingezameld voor 
recycling. Door apparaten in te zamelen en te recyclen wanneer u deze afdankt, worden natuurlijke bronnen gespaard en wordt gezorgd dat de 
apparaten worden gerecycled op een verantwoorde wijze voor mens en milieu. Neem contact op met de gemeentelijke afdeling, de afvaldienst of 
de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer informatie over de plaatsen waar apparaten worden ingezameld voor recycling.

The content, artwork, design and all pictures of this  document are protected by Copyright law and may not be 
reproduced, distributed, published or used for any purpose  without prior written permission.
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PROBLEEM ZORG ERVOOR DAT
1. Batterijen zijn gebruikt.

VOORGESTELDE OPLOSSING
Vervang de batterijen.

1. Het licht gaat niet aan terwijl 
er wel beweging is.

2. De lichten gaan ongewenst aan.

3. Het licht gaat aan terwijl het 
nog dag is.

2. Verlichting in de buurt is te licht.

2. Dieren / vogels, b.v. buidelratten of huisdieren.

3. Re fl ectie van het zwembad of reflecterend 
oppervlak.

3. Sensor in de verkeerde richting.

Verplaats het apparaat.
Licht omleiden.

Licht omleiden.

Licht omleiden.

1. Warmtebronnen zoals airco, ventilatieopeningen, 
kachelflows en barbecues, andere buitenverlichting, 
bewegende auto's activeren de sensor.

Er geen schaduw over de LUX sensor valt.


