Ledinaire Floodlight -kaukosäätimen
käyttöohje
Käyttöohje liiketunnistimellisen valonheittimen kaukosäätimelle
Tunnistimen tiedot:
Aikaviive: 10± 3,30 ± 5 sek, 1 ±10 sek, 5 ± 1,8±2,10±3 min
Ottoteho: ≤0,5 W
Etäisyys: LOW (lähietäisyys), MEDIUM (keskitaso), HIGH >7 (herkkä, tunnistaa
kaukaa)
Tunnistimen toimintasäde: >160°
Käyttölämpötila: -25°C- + 50°C
Kättötilan kosteus: <93 %/RH
Asennuskorkeus: 1,5-2,5 m

Kaukosäätimen käyttö:
• Päivän ja yön tunnistus: käyttäjä voi säätää työskentelyalueen valaistusta
vuorokaudenajan mukaan. Valaistuksen saa säädettyä toimimaan liikkestä
päivällä ja yöllä painamalla "☀-OFF" -näppäintä. Kun valitaan "NIGHT " ja
jokin "LOW", "MEDIUM" ja "HIGH"-näppäimistä, valaisin toimi öisin.
• Heittimellä on aikaviive = aika, jonka valaisin on päällä liiketunnistuksen
jälkeen.
• Jos tunnistin havaitsee toisen liikkeen ensimmäisen havainnon jälkeen,
aikaviive alkaa alusta.
• Aikaviive on säädettävissä. Sen voi asettaa haluamallaan tavalla 10 sekunnin
ja 10 minuutin väliltä.
• Tunnistimella on normaali OFF-tila. Kun "OFF"-näppäintä on painettu,
tunnistin on pois päältä eikä sytytä valoa havaitessaan liikettä.
• Painamalla "ON"-näppäintä, tunnistin on päällä.
• Painamalla "AUTO"-näppäintä, tunnistin ottaa seuraavat oletusarvot
käyttöön: aikaviive 5' (5 minuuttia), tunnistusherkkyys MEDIUM (3-7 metriä) ja
voimakkuus MEDIUM (30-70 luksia).
• Painamalla "TEST"-näppäintä tunnistin aktivoi seuraavat oletusasetukset:
aikaviive 10' (10 minuuttia), tunnistusherkkyys HIGH (> 7 metriä) ja ☀-OFF (24
tunnin koko päivän asetuksen).
Katso kuvalliset käyttöohjeet sivulta 2.
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Kuvallinen käyttöohje

ON : Valaisin on jatkuvasti
päällä, jos valaisimeen
tulee sähkövirta.
OFF : Valaisin menee pois
päältä.
Vaihda aikaviivettä:
10' : 10 sekuntia
30' : 30 sekuntia
1', 5', 8' ja 10' : minuutit
Vaihda
tunnistusherkkyyttä
LOW : 1-3 m
MEDIUM : 3-7 m
HIGH : <7 m

1. TEST : Sensori toimii
millä tahansa
luksitasossa, 10
sekunnin viiveellä,
"HIGH"=
tunnistusherkkyys jopa
7 m etäisyydeltä
2. Jos haluat vaihtaa
liiketunnistimen
asetuksia (aikaviivettä,
havainnointietäisyyttä,
luksitasoa), painamalla
TEST-nappulaa ja
valistemalla haluttu tila.
Voit vaihtaa useampaa
asetusta TEST-napin
painamisen jälkeen.
AUTO : Oletusasetus 5' (5
min, havainnointietäisyys
3-7 m) ja MEDIUMluksitaso (30-70 luksia).
Vaihta luksitasoa
NIGHT : 1-10 luksia
LOW : 10-30 luksia
MEDIUM : 30-70 luksia
HIGH : 70-150 luksia
OFF : Likketunnistin
toimii päivällä ja yöllä

