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Predvidena uporaba izdelka 
Pred uporabo izdelka preberite celotna navodila za uporabo. Ta izdelek je predviden za uporabo 
kot brezžična varnostna svetilka s senzorjem gibanja v skladu z navodili za uporabo. 

Tehnični podatki 
 

Delovna napetost 4.5 V 4.5 V 

Najvišja vhodna moč 3.0 W 3.0 W 

Baterije 3 x C  3xC 

Lumni 130 lm 260 Im 

Delovna temperatura -20 °C do +50 °C -20 °C do +50 °C 

Razred zaščite IP 55 IP 55 

Senzor Avtomatsko zaznavanje gibanja 
in svetlobe 

Avtomatsko zaznavanje gibanja 
in svetlobe 

Območje zaznavanja 
senzorja 

8 metrov in 110 stopinj 8 metrov in 110 stopinj 

Svetlobni načini On/Off/Avto (vklop/izklop/avto) On/Off/Avto (vklop/izklop/avto) 

Časovna zakasnitev Avtomatski način: 10 sekund Avtomatski način: 10 sekund 

Lastnosti izdelka 
• Brezžična varnostna in zaščitna senzorska 

LED svetilka 
• Tipka za hitro odstranitev za enostavno 

zamenjavo baterij 
• Horizontalna in vertikalna nastavitev svetilke 
• Nastavljiv kot senzorja 

 

• Na baterije 
• Enostavna in hitra namestitev 
• Več možnosti namestitve 
• Za notranjo in zunanjo uporabo 

1 Vsebina pakiranja 
• Brezžična senzorska svetilka GP SafeGuard 
• 3x baterija GP14AU 1.5V Ultra Alkaline 
• Pribor za namestitev 
• L profil, končna sponka, pokrovi senzorja, vijaki, zidno vložki, zaključna kapa za L profil 

in krilna matica 

2 Namestitev izdelka 
2.1  Način 1; Trajna vgradnja 
2.1a Varovalko na svetilki SafeGuard potisnite v OPEN (položaj odprto). 
2,1b S spodnje strani svetilke SafeGuard odstranite stenski panel. 
2.1c Stenski panel uporabite kot šablono in označite položaj vijakov. 
2.1 d Izvrtajte odprtine in vstavite v njih zidne vložke (po potrebi). Stenski panel pritrdite z vijaki.  

 

 SI
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2.1 e SafeGuard pritrdite nazaj na stenski panel.  
2.1 f Varovalko potisnite v CLOSE (položaj zaprto). 

2.2   Način 2: Snemljiva vgradnja, če ni možen način 1 
2.2a V enoto svetilke SafeGuard vstavite L profil. 
2.2b SafeGuard namestite na tram ali podobno podlago. 
2.2c Skozi L profil potegnite končno spojko in s privitjem krilne matice svetilko SafeGuard 
pritrdite.  
2.2d Na konec L profilu potisnite kapo.  
2.2e Debelina trama mora biti najmanj 4,5 cm. 

3 Namestitev baterije 
4 Nastavitev kota 
5 Navodila za uporabo 
5a Svetlobni načini 

ON     SafeGuard trajno sveti. 
OFF    SafeGuard je izklopljena. 
AUTO  SafeGuard se aktivira, če v času od mraka do zore zazna gibanje. 

Svetilka se prižge približno za 10 sekund. Če senzor stalno zaznava gibanje, 
ostane prižgana. 

5b Območje zaznavanja senzorja 
Območje zaznavanja senzorja se lahko omeji s pomočjo pokrova. 

6 Občutljivost svetlobnega senzorja 
Vgrajen senzor mraka in zore lahko prilagodite v skladu z vašimi potrebami. Če regulator obrnete v smeri 
ikone lune, bo senzor aktiven v večji temi. Če pa regulator obrnete v smeri ikone sonca, bo senzor aktiven 
tudi v osvetljenih prostorih ali podnevi. Regulator se lahko nastavi tudi v katerikoli položaj med obema 
skrajnima točkama. 

Pozor 
1. Senzorji PIR zaznavajo spremembe v infrardeči svetlobi (toplota), zato na občutljivost lahko vpliva temperatura okolice. 
2. Če SafeGuard namestite blizu močnega vira svetlobe, lahko to vpliva na občutljivost senzorja. 
3. SafeGuard se najbolje odziva, kadar gre čez območje zaznavanja človek. 

Varnostna navodila 
Izdelek hranite na varnem mestu zunaj dosega otrok. Majhnih delov ne pogoltnite. Izdelek ni primeren za otroke. Natančno upoštevajte 
navodila, da preprečite poškodbe. 
1. Ne uporabljajte v eksplozivnem okolju ali na drugih območjih, kjer so lahko prisotni hlapni plini.  
2. Izdelka ne potapljajte v tekočine, ne prižigajte niti ne razstavljajte. 
3. Na izdelku na noben način ne povzročajte kratkega stika. 
 
Vzdrževanje in popravila 
1. Izdelka ne poskušajte spreminjati ali popravljati. Vsa popravila smejo izvajati le pooblaščeni delavci. 
2. Za ta izdelek uporabljate pravilne baterije správné. Alkalnih/nepolnilnih in polnilnih baterij nikoli ne 
uporabljajte skupaj. 
3. Baterije hranite zunaj dosega otrok. 
4. Baterij ne izpostavljajte temperaturam, višjim kot 60°C (npr. neposredni sončni svetlobi ali odprtemu 
ognju). 
5. Na baterijah ne povzročajte kratkega stika.  
6. Novih baterij ne uporabljajte z delno ali povsem izpraznjenimi baterijami. 
7. Če izdelka ne boste dlje časa uporabljali, baterije iz njega odstranite.  
8. Baterije odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi. 
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Težava Možen vzrok Rešitev 
Safeguard ne sveti. 1. Baterije so izpraznjene ali napačne. 

2. Pokrov prostora za baterije ni pritrjen. 
3. Baterije niso pravilno vstavljene. 
4. Stikalo je v položaju izklop. 

1. Alkalne baterije zamenjajte z novimi. Ne uporabljajte 
starih in novih. Ne odstranjujte polnilnega akumulatorja. 
2. Preverite prostor za baterije, ali je fiksno nameščen 
na mestu in ni vidnih prostih vodnikov. 

3. Baterije vstavljajte v skladu z oznakami polarnosti na 
njihovem ohišju. 

4. Izberite način AVTO ali VKLOP. 

Baterije se prehitro prazni.  1. V načinu AVTO je prišlo do preveč lažnih 
aktivacij. 
2. Lažni zagoni tekom dne. 

1. Preverite, ali se na področju ne nahaja večja količina 
premikajočih se objektov, kot so drevesa, avti in/ali pešci. 
Oziroma svetilko SafeGuard premestite na primernejše 
mesto brez teh objektov ali senzor nastavite.  

2. Nastavitev obdobja od mraka do zore spremenite v 
smeri ikone lune tako, da se senzor gibanja v pravilnem 
okolju aktivira. 

Safeguard ostane prižgan 
vso noč. 1. Stikalo je v položaju vklop. 

2. Na območju zaznavanja se nahaja vir toplote, 
oz. klimatizacijska enota, ulična razsvetljava ali 
izhod prezračevanja. 
3. Na območju zaznavanja se nahaja predmet, ki 
odbija svetlobo, npr. vetrobransko steklo 
avtomobila, pouliční ulična razsvetljava ali 
mimoidoča vozila. 

1. Preverite položaj stikala in izberite način AVTO. 
2. Odstranite vir toplote ali svetilko SafeGuard premestite 
na primernejše mesto. 
3. Če je možno, odstranite objekt, ki odbija svetlobo ali 
senzor nastavite. Če vam ne bo uspelo, premestite 
svetilko na primernejše mesto. 

Senzor gibanja se odziva 
naključno ali neutemeljeno. 1. Kratkoročni pojav vira toplote ali predmeta, ki 

odbija svetlobo. 
2. Senzor lahko zazna gibanje zunaj želenega 
območja zaznavanja. 
3. Vibracije, povzročene od mimoidočih vozil, 
klimatizacijskega sistema ali nepravilno 
nameščeno napeljavo aktivirajo senzor gibanja. 
4. Svetlobni senzor se odziva na neželeno 
zunanjo osvetlitev. 

1. Senzor obrnite stran od vira toplote ali objekta, ki odbija 
svetlobo. 
2. Pokrov senzorja nastavite tako, da neželeno področje 
blokira. 
3. Safeguard namestite na stabilno površino brez vibracij. 
4. Svetlobni senzor nastavite z obrnitvijo levo ali desno. Na 
senzor lahko pritrdite še en priložen pokrov in ga nastavite 
glede na želeno območje zaznavanja. 

Senzor gibanja se sploh ne 
odziva. 1. Izpraznjene baterije. 

2. Stikalo je v položaju izklop. 
3. Okolje je preveč jasno. 
4. Mehanična/elektronska napaka. 

1. Preverite ali izvzemite baterije. 
2. Preverite položaj stikala in izberite način AVTO. 

3. Ponovno nastavite obdobja od mraka do zore 
v smeri ikone sonca tako, da se senzor gibanja 

pravilno aktivira ali SafeGuard premestite na primernejše 
mesto.  

4. Poiščite proste vodnike ali poškodovane dele. 
Senzor gibanja se aktivira 
na dnevni svetlobi. 1. Napačna nastavitev senzorja od mraka 

do zore. 1. Nastavitev obdobja od mraka do zore spremenite 
v smeri ikone lune tako, da se senzor gibanja v 
pravilnem okolju ne aktivira. 

Območje zaznavanja je 
vsak dan drugačno. 1. Spremembe odvisne od vremena – v 

hladnejšem okolju je senzor bolj občutljiv. 1. Položaj senzorja spremenite tako, da ustreza 
spremembam vremenskih razmer. 

Svetilka sveti manj kot 10 
sekund. 1. Nezadosten čas segrevanja senzorja. 1. Senzor se segreva približno 60 sekund, v katerih se 

infrardeči senzor stabilizira. Med segrevanjem senzorja se 
postavite zunaj območja zaznavanja in preprečite kakršnokoli 
gibanje na tem območju, dokler ne bo nastavitev senzorja 
končana. 

Hibrid – Polnilni akumulator 
se verjetno ne polni, rdeča 
kontrolna lučka pa ne utripa 
5x na sekundo. 

1. Na solarni modul ne pada zadosti sončne 
svetlobe. 
2. Težava s priključitvijo priključka jack. 
3. Nakopičena umazanija na solarnem modulu, 
oz. solarni modul je prekrit z drugimi predmeti, 
npr. z drevesi ali drugimi visečimi predmeti. 

1. Preverite, ali je solarni modul usmerjen proti soncu, oz. 
njegov položaj spremenite. 
2. Preverite, ali je priključek jack pravilno priključen, kabel 
pa ni odrgnjen ali poškodovan. 
3. Modul previdno očistite in odstranite objekte, ki bi lahko 
preprečevali dostop sončne svetlobe. Če to ni možno, 
solarni modul premestite na drugo mesto, kjer bo dovod 
sončne energije učinkovitejši. 
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