
Toimintaperiaate
Tämä Night-Automatic-toiminnolla varustettu LED-valaisin mittaa ympäristön valoisuuden ja kytkee valon
automaattisesti päälle pimeän tullen ja uudelleen pois päältä aamun sarastaessa. Valaisin on helppo asen-
taa käyttövalmiiksi vaikkapa ulko-ovelle, terassille tai autokatokseen.

Turvaohjeet

n     Asennettavassa sähköjohdossa ei saa asennuksen yhteydessä olla jännitettä. Katkaise ensin virta ja
tarkista jännitteettömyys jännitteenkoettimella.

n     Laite liitetään verkkojännitteeseen. Asennus on suoritettava asiantuntevasti. Voimassa olevia asennus-
ja liitäntäohjeita on noudatettava.

n    Käytä vain alkuperäisiä varaosia
n    Älä pura laitetta itse osiin. Älä yritä itse korjata laitetta.

Asennus � – �
Asenna valaisin ulos. Se reagoi päivänvaloon. Valaisin ei kytkeydy pois hyvin pimeissä kohdissa.
L = vaihejohdin (useimmiten musta tai ruskea)
N = nollajohdin (useimmiten sininen)
PE = mahdollinen suojamaajohdin (vihreä/keltainen)
Huom: Eristä PE-suojamaajohdin (jos käytössä) teipillä.

Toiminta �
Hämäryystason asetus / kytkeytymiskynnys (tehtaalla suoritettu asetus: 200 luksia):
Tunnistimen portaattomasti asetettava kytkeytymiskynnys 5 – 200 luksia.

= n. 200 luksin hämäräkäyttö.
= n. 5 luksin yökäyttö. 

Toimintahäiriöt (häiriö / syy È häiriön poisto)
Jännite puuttuu / viallinen sulake, ei kytketty päälle È uusi sulake, kytke verkkokatkaisin päälle, tarkista
johto jännitteenkoettimella. Valaisin ei kytkeydy päälle / ympäristössä on vielä liian valoisaa È odota,
kunnes kytkeytymiskynnys on saavutettu tai aseta arvo uudelleen. Valaisin ei kytkeydy pois päältä /
ympäristössä ei vielä ole riittävän valoisaa È odota, kunnes kytkeytymiskynnys on saavutettu tai aseta
arvo uudelleen.

Selvitys yhdenmukaisuudesta
Tuote täyttää pienjännitedirektiivin 2014/35/EY, EMC-direktiivin 2014/30/EY ja RoHS-direktiivin 2011/65/EY
asettamat vaatimukset.

Toimintatakuu
Tämä STEINEL-tuote on valmistettu huolellisesti, ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien
määräysten mukaisesti. Tuotantoa valvotaan pistokokein. STEINEL myöntää takuun tuotteen moitteettomalle
toiminnalle ja rakenteelle. Takuuaika on 36 kuukautta ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa
kaikista aine- ja valmistusvioista valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat. Takuun
piiriin eivät kuulu kuluvat osat eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huollosta tai käsittelystä tai
laitteen putoamisesta. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Takuu
on voimassa vain, jos laitetta ei ole avattu itse ja se toimitetaan yhdessä lyhyen virhekuvauksen ja ostokui-
tin kanssa tai laskun (ostopäivämäärä ja myyjäliikkeen leima) kanssa hyvin pakattuna lähimpään huoltopi-
steeseen.

Huolto:
Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessä laitteen korjaa huoltopalvelum-
me. Pyydämme lähettämään tuotteen hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen.
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