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D E U T S C H
Princip
En sensor tänder och släcker armaturen vilket ger komfort, säkerhet och energibesparing. Den integrerade
infraröda sensorn känner av den osynliga värmestrålningen från kroppar i rörelse (människor, djur, etc.).
Den registrerade värmestrålningen omvandlas på elektronisk väg och tänder automatiskt ljuset. Murar, 
fönster, etc. hindrar värmestrålningen från att nå fram till sensorn och lampan tänds inte. 

Säkerhetsanvisningar
■ Bryt spänningen till armaturen innan montage och installation.
■ Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. Bryt strömmen och kontrollera med spänningspro-

vare att alla kablar är spänningslösa
■ Eftersom sensorn installeras till nätspänningen måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt

och enligt gällande installationsföreskrifter.
■ Repareration av produkt måste utföras av fackman.

Installation � – �
L = Fas (oftast svart eller brun), N = Nolledare (oftast blå)
PE = Eventuell skyddsledare (oftast grön/gul)
Viktigt! Eventuell skyddsledare ska isoleras med eltejp.

� Anslutning via rörutlopp-dosa � Anslutning med utanpåliggande kabel

Sensorarmaturen kan naturligtvis förkopplas med en strömställare för till- och frånkoppling. För funktion
med permanent ljus i fyra timmar är detta nödvändigt. Notera att sensorarmaturen ska avsäkras med 10A.

Funktion �
Skymningsnivå (fabriksinställning dagsljusdrift 2000 lux)
Den önskade skymningsnivån kan ställas in steglöst från ca 2–2000 lux. 
Ställskruven vid      = drift i dagsljus ca. 2000 lux. 
Ställskruven vid      = aktivering vid skymning ca. 2 lux.  
Vid inställning  av bevakningsområdet i dagsljus ska ställskruven vara inställd på siffran     (drift i dagsljus)

Inställning efterlystid (fabriksinställning dagsljusdrift 8 sek.)                    
Den önskade efterlystiden kan ställas in steglöst 
mellan ca 8 sek – max 35 min. 
Ställskruven vid - = kortaste tiden (8 sek)
Ställskruven vid + = längsta tiden (35 min.). 
När man ställer in bevakningsområdet är det lämpligast att den kortaste tiden är inställd.

Justering av sensorns bevakningsområde
� Använd medföljande klisterlappar för att skärma av sensorns bevakningsområde i sidled
� Räckvidd 2-10 m genom att höja/sänka sensorhuvudet.

Driftstörningar (störning / orsak ➩ åtgärd)
Utan spänning / defekt säkring, ej inkopplad ➩ byt säkring, slå till spänningen. Testa med spänningspro-
vare. Kortslutning ➩ kontrollera anslutningen. Strömställare AV ➩ strömställare PÅ. Sensorarmaturen
tänds inte / i dagsljus skymningsreläet är inställt på drift i mörker ➩ ändra inställningen till dagsljusdrift.
Ljuskällan trasig ➩ byt ljuskälla. Strömställare AV ➩ strömställare PÅ. Defekt säkring ➩ byt säkring.
Bevakningsområdet felinställt ➩ justera området. Sensorarmaturen släcks inte / omgivande ljus för
mörkt ➩ ändra inställt  skymningsvärdetfortfarande  / Ständiga rörelser i bevakningsområdet ➩ justera
bevakningsområdet. Sensorarmaturen tänds oönskat / Rörelse i träd, buskar, bilar ➩ ändra bevaknings-
området. Sensorns räckvidd förändras / annan omgivningstemperatur ➩ på vintern vrid sensornhuvudet
nedåt, på sommaren vrid sensorhuvudet uppåt. 

CE - överensstämmelseförsäkran
Produkten uppfyller lågspänningsdirektivet direktivet 2006/95/EG OCH EMC-direktivet 2004/108/EG.

Funktionsgaranti
Denna STEINEL produkt är tillverkad med största noggrannhet. Den är funktions- och säkerhetstestad
enligt gällande föreskrifter och har därefter genomgått en stickprovskontroll. Steinel garanterar felfri funk-
tion. Garantin gäller i 36 månader från inköpsdagen. Vi återgärdar fel som beror på material- eller till-
verkningsfel. Garantin innebär att varan repareras eller att defekt del byts ut enligt vårt val. Garantin
omfattar inte slitage och skador orsakade av felaktigt hanterande eller av bristande underhåll och skötsel
av produkten. Följdskador på främmande föremål ersätts ej. Garantin gäller endast då produkten, som inte
får vara isärtagen, lämnas väl förpackad med fakturakopia eller kvitto (inköpsdatum och stämpel) till vår
återförsäljare för åtgärd.

Reparationsservice
Efter garantins utgång eller vid fel som inte omfattas av garantin kan produkten, om möjligt, repareras på
vår serviceverkstad. Vänligen kontakta oss innan Ni sänder tillbaka produkten för reparation.
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