
ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Nepřipojujte vyšší zátěž, než je maximální přípustná.

Zapojujte podle schématu uvedeného v manuálu. Nesprávné 
připojení může být nebezpečné a může mít za následek 
poškození zařízení a ztrátu záruky.

NEBEZPEČÍ: Ohrožení života způsobené elektrickým proudem. 
I při vypnutém zařízení mohou být výstupy pod napětím. 
Veškeré montážní práce by VŽDY měly být prováděny 
s odpojeným napájecím obvodem.

Připojení zařízení k napájecímu zdroji, který nesplňuje 
požadavky na kvalitu uvedené v normě EN 50081-1, EN 50082-1, 
UL508, EN 60950, má za následek ztrátu záruky.

OVLÁDEJ OSVĚTLENÍM ZA POMOCÍ PROSTÝCH GEST DLANĚ - BEZDOTYKOVĚ

Před instalací odpojte zařízení od napájecího napětí obvodu. Pamatujte, že 
všechny montážní práce by měly být prováděny s odpojeným napájecím 
zdrojem.

Zařízení by mělo být namontováno na místě chráněném před nepříznivými 
okolními podmínkami, chráněném před přístupem třetích stran – do krabice 
pod omítku nebo do pouzdra k tomu určenému. Doporučuje se, aby bylo 
zařízení upevněno ve stabilní a nehybné poloze.

Seznamte se se schématem zapojení a poté pokračujte v instalací zařízení. 
Zvláštní pozornost věnujte označení konektorů na zařízení. Začněte 
připojením napájecích kabelů: (+) (červená barva nebo černá s bílou 
tečkovanou čárou) a (-) (černá barva).

Připojte (pozor na polaritu) LED pásek. Zařízení je na spodní straně opatřeno 
dvěma proužky lepicí pásky. Před nalepením zařízení očistěte a vysušte 
povrch, na který bude lepeno. Sundejte ochrannou fólii, přilepte ji na zvolené 
místo a několik sekund přidržte. Při výběru místa instalace nezapomeňte, že 
zařízení detekuje přiblížení dlaně pouze ze strany lepicí pásky.

Při každém připojení zdroje napájení provede zařízení během prvních 15 
sekund automatickou kalibraci. Během této doby nepokládejte ruku ani jiné 
vodivé předměty do blízkosti zařízení, aby nedošlo k ovlivnění procesu 
kalibrace.

1 INSTALACE

Chcete-li zapnout / vypnout LED pásek, přibližte dlaň ruky na asi 1,5 sekundy 
k zařízení. Přidržením ruky v blízkosti zařízení můžete upravit jas LED pásku.

2 OVLÁDÁNÍSCHÉMA ZAPOJENÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

napájecí napětí 12 – 24 V DC

rozměry 50 x 40 x 19 mm

senzor na přiblížení, kapacitní

stupeň ochrany IP20

kalibrace automatická

způsob montáže pod nevodivým povrchem, lepicí 
páskou

od -10 do +40˚Crozsah pracovní teploty

vyrobeno z bezhalogenového 
polyuretanového složení, samozhášivé 

pro tepelnou třídu B (130 ° C)
materiál

maximální proud

maximální výkon

spotřeba energie

5A

120W

< 0,1W

pro více informací navštivte webové stránky

www.blebox.eu
nebo pošlete e-mail na adresu: info@blebox.eu

technická pomoc je dostupná na adrese: support@blebox.eu

Pokud zařízení během normálního provozu reaguje 
nesprávně, vynuťte proces automatické kalibrace 
odpojením a opětovným připojením napájecího zdroje k 
zařízení. Pamatujte, že po připojení napájení nedávejte 
prvních 15 sekund ruku a jiné předměty do blízkosti 
zařízení!

Zařízení by mělo být přilepeno k nevodivému 
povrchu, jako je nábytková deska, glazura atd. Pokud 
zařízení není připevněno pevně nebo je přilepeno 
blízko kovových součástí, může dojít k jeho poruše.
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