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KÄYTTÖOHJE 

Aurinkopaneelilla latautuva LED-ulkovalaisin liiketunnistimella 

Tuote: 243835 
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ASENNUS 

YLEISTÄ 

 Kiinnitä valaisin sileälle ja kiinteälle pinnalle, suojaan sateelta ja lumelta 

 Varmista, että liiketunnistimen tunnistuskenttä on mahdollisimman vapaa 

 Liiketunnistinta voidaan hienosäätää vaaka- ja pystysuunnassa. 

 Aseta lampun pohjassa oleva kytkin OFF-asentoon (POIS). 

 Aurinkopaneeli asennetaan vapaasti etelään ja pidetään huoli että se on noin 45-50 asteen 

kulmassa aurinkoon nähden. 

 Akku on tehtaalta tullessaan irti ja on kytkettävä kiinni ennen käyttöönottoa. Parhaan 

suorituskyvyn varmistamiseksi olisi akkua ladattava noin 3 tuntia / päivä. 

HUOM. Ennen ensimmäistä käyttöä, akku tulisi ladata ensin noin 24 tuntia. 

Jos et halua käyttää aurinkopaneelia, voit käyttää valaisinta myös verkkovirralla. Pakkaus sisältää 

akkuadapterin verkkovirtakäyttöä varten. 

 Puhdista valo ja aurinkopaneeli vähintään kerran kaudessa pehmeällä liinalla ja miedolla 

saippuavedellä. 

ASENTAMINEN 

 Kokoa valaisimen osat ja kiristä ruuvit 

 Asenna aurinkopaneeli etelään. HUOM! huolehdi että kaapeli riittää valolle asti. 

 Säädä liiketunnistin vaakatasossa (+ 45 ° / -45 °) ja pystysuoraan (0 ° / -15 °). 

 Valaisimen valon palamisaika asetetaan valaisimen alaosassa olevasta vasemmanpuoleisesta 

säädinruuvista. Katso alla "Testitila". Voit säätää valon päällä oloaikaa 8 sekunnista (ääriasento 

vasemmalla) 3 minuuttiin (max-asento oikealla). (Kun valo on sammunut, kestää ca.1s ennen 

liiketunnistin aktivoituu) 

 Tunnistettavan kohteen etäisyys asetetaan valaisimen alaosassa olevasta oikeanpuoleisesta 

säädinruuvista. Katso alla "Testitila". Voit säätää etäisyyden noin 4 metristä (ääriasento 

vasemmalla) noin 15 metriin (max asento oikealla). (Arvot pätevät kun laitteen asennuskorkeus 

noin 2,5m) 

 Aseta valaisimen valo & aurinkopaneeli haluamaasi asentoon. Voit säätää vaaka- (+ 95 ° / -95 °) ja 

pystysuoraan (+ 30 ° / -100 °). 

 Aseta kytkin OFF (POIS) ja liitä kaapeli aurinkopaneelin liittimeen alareunassa lampun kannasta. 

 

LAITTEEN TESTAAMINEN (”Testitila”) 

 Käännä kytkin OFF asennosta AUTO asentoon. 

Elektroniikka nyt tekee itsetestauksen joka kestää noin 10min. Testin aikana lamppu syttyy noin 10 

sekunnin ajaksi. 

 Kun liiketunnistin huomaa liikkeen pieni punainen merkkivalo vilkkuu. 

 Kun testi on valmis, voit asettaa haluamasi liiketunnistimen herkkyydet (aika ja matka). 

 Valaisin on nyt käyttövalmis. 
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AUTO-TILA 

 laite aktivoituu iltahämärässä <10lux. 

 Virrankulutus lepotilassa: <3mA. 

 Kulutus kun valaisimen valo päällä: 350-450mA. 

 Jos valon palamisajaksi on valittu yli 20s, valaisin vähentää automaattisesti kirkkautta 20s jälkeen 

virran säästämiseksi. Liiketunnistimen havaitessa liikettä, syttyy valo taas kirkkaimmalla 

mahdollisella valolla. 

 Akun jännitteen ollessa noin 7,2V valaisin toimii edelleen normaalisti, mutta valoaika on tällöin max 

40s. 

 Kun jännite on alle 7,2V valaisin toimii, mutta maksimi valoaika 20s. 

 Kun akun jännite alempi kuin 6,7V, punainen merkkivalo vilkkuu ilman että valaisimen valo syttyy. 

 

 OFF-ASENTO  

 Valaisin on kytketty pois, ja liiketunnistin on deaktivoitu. 

 Virrankulutus: <3μA 

 

ON-ASENTO 

 Lamppu palaa koko ajan kirkkaimmalla mahdollisella valolla. 

 Kun akun jännite on alempi kuin 6,7VDC merkkivalo vilkkuu ilman että valo palaa. 

 

TEKNISET TIEDOT 

 Valaisin 2,7W (45kpl-kirkasta valoa säteilevää diodia, LED). 180lumen. Valaistus aika max. 4,5 

tuntia. 

 Aktivoituu iltahämärässä <10lux. 

 Sisäänrakennettu litiumakku 7.4V,> 3000mAh. 

 Ulkoinen aurinkopaneeli 2,7W, 10VDC liitäntäkaapelilla noin 4,5m. 

 Suositeltu asennuskorkeus: 1-3m. 

 Säädettävä liiketunnistimen reagointietäisyys 4-15 metriä, 180 ° vaakatasossa. 

 Toimintalämpötila: -10 ° C / + 40 ° C: ssa 

 Kotelointiluokka IP54 

 

MITAT 

Valaisin kokonaisuudessaan: K = 400 mm, L = 180mm, S = 100mm 

Kiinnike: K = 130 mm, L = 100mm, S = 100mm 

Aurinkopaneeli: K = 190mm, L = 180mm, S = 50mm 

Kiinnike: L = 50mm, L = 70mm, S = 50mm 


