
LED STRÅLKASTARE MED RÖRELSESENSOR
Art. Nr: 962413

UPPMÄRKSAMMA: LÄS IGENOM FÖLJANDE INSTRUKTIONER NOGGRANT SÅ ATT MONTERING-
EN UTFÖRS PÅ RÄTT SÄTT. DESSA INSTRUKTIONER BÖR SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK.

VIKTIGT! Den här produkten är utformad och tillverkad för att automatiskt tända belysningen 
i ett utomhusområde när den inbyggda infraröda sensorn har detekterat en människa. Den är 
inte avsedd för någon annan tillämpning eller användning. Använd inte lampan utan lamphus. 
Om lamphuset är trasigt får inte lampan användas. Byt ut den trasiga lampan mot en ny.

ANVISNINGAR FÖR MONTERING OCH ELINSTALLATION
1. Lampan får inte monteras på en yta som utsätts för vibrationer.
2. Monteringsposition: Lampan bör helst fästas med väggkonsolen. Den får endast monteras enligt 

figuren nedan. Det är inte tillåtet att montera lampan riktad rakt uppåt eller rakt nedåt eller med 
lufthålet vänt uppåt. (Se figur 1.) 

3. Markera positionerna för väggkonsolens hål på väggen. Borra och sätt i pluggar i väggen vid de 
markerade positionerna. Skruva fast väggkonsolen på väggen med lämpliga skruvar (medföljer 
ej). (se Fig.2.)

4. Skruva loss kopplingsdosans lock och ta bort diffusorn och gummitätningen.
5. För in strömsladden (H05RN-F 3 x 1,5 mm2, medföljer ej) i kopplingsdosan genom plastbulten 

och gummitätningen. Se till att plastbulten sluter ordentligt tätt.
6. Anslut strömsladdens ledare. (Se figur 2.)
7. Sätt tillbaka kopplingsdosans lock. Var försiktig så att inte lockets gummitätning lossnar.
8. Montera enheten på väggkonsolen genom att skruva i de båda skruvarna. Ställ in lampan i öns-

kad position och dra åt de båda skruvarna.
9. Underhåll får endast utföras av en behörig elektriker.
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VIKTIGT!  Försök aldrig lossa linsskyddet eftersom PIR-sensorn 
kan skadas och eftersom all garanti då upphör att gälla.

Strålkastaren måste vara jordad.
Slå av strålkastaren och låt lampan svalna innan du vidrör den.
Byt omedelbart ut ett sprucket skyddsglas. Använd endast original skyddsglas.
Ta hänsyn till lampans varningsmärke (etikett).

VARNING!

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Typ   L9601SB
Spänning:  220-240 VAC 50Hz
Märkeffekt:  10W
Skyddsklass: IP44

Härdat glas    110,5 x 83 x 4 mm
Vikt:     0,7 kg
Maximal projicerad yta: 0,01 m2

Mått:      180 x 115 x 110 mm

1. Pinnbulten måste lossas innan PIR-sensorn vrids.           
2. Du justerar avkänningsområdet genom att vrida 

PIR-sensorn och strålkastaren.
3. Justering av varaktighet: Vrid TIME-vredet från (-) 

till (+) om du vill öka varaktigheten (se figur 4).
4. Justering av luxnivå: (  ) anger att PIR-enhetens 

strålkastarljus kan slås på i dagsljus och mörker. 
(  ) anger att PIR-enhetens strålkastarljus endast 
kan slås på nattetid (se figur 4).

5. Justering av känslighet: Vrid SENS-vredet från (-) 
till (+) om du vill öka känsligheten (se figur 4).

6. Gångtest: Avkänningsområdet kan fastställas 
genom ett gångtest. När PIR-sensorn mottar en 
giltig utlösningssignal (t.ex. en mänsklig kropps 
rörelser) inom sitt avkänningsområde aktiveras 
strålkastarljuset under den på förhand fastställda 
tidsperioden. Sätt luxnivån på ”dag” och TIME-
vredet på minimum (-) under gångtestet.
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BRUKSANVISNING FÖR RÖRELSEDETEKTOR
1. Rörelsedetektorns (PIR, passiv infraröd) avkännings-

område visas i figur 3.
2. Du kan välja PIR-skanningsyta genom att justera hål-

bulten enligt figur 4.
3. Du väljer varaktighet (från 10 ± 5 sekunder till 4 ± 1 mi-

nuter) och luxnivå (från dagsljus till mörker) genom att 
justera TIME- och LUX-vreden (se figur 4).

4. Läge (   ) anger att PIR-skanningen är aktiv i både dags-
ljus och mörker. (   ) anger att PIR-skanningen endast är 
aktiv nattetid.

Fig: 3

Fig: 4
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Den här märkningen visar att produkten inte ska kasseras tillsammans med övrigt hushållsavfall. Detta gäller i hela EU. För att förhindra skador på 
miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering och för att främja en hållbar återanvändning av material ska produkten åter-
vinnas på ett ansvarsfullt sätt. Lämna in din använda enhet för kassering via retur- och insamlingssystemet eller kontakta den återförsäljare som du 
köpte produkten av. Återförsäljaren kan återvinna produkten på ett miljövänligt sätt.
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LED LYSKASTER MED BEVEGELSESSENSOR
Art. Nr: 962413

OBS: LES FØLGENDE GRUNDIG FOR Å VÆRE SIKKER PÅ AT MONTERINGEN FORETAS RIKTIG. 
TA GODT VARE PÅ MONTERINGSANVISNINGEN TIL FREMTIDIG BRUK.

VIKTIG! Dette produktet er konstruert og produsert slik at det automatisk belyser et uteom-
råde når den integrerte infrarøde detektoren registrerer at det er et menneske i nærheten. Den 
er ikke ment til noe som helst annet formål.
Ikke bruk lampen uten beskyttelsesglass. Hvis beskyttelsesglasset blir ødelagt, må man slutte 
å bruke lampen og skifte til nytt beskyttelsesglass.

ANVISNINGER FOR INSTALLASJON OG VANLIG KOPLING
1. Skal ikke monteres på en overflate som er utsatt for vibrasjoner.
2. Monteringsposisjon: Lampen skal ideelt sett festes med veggbraketten.    Den skal bare mon-

teres i henhold til figuren, og ikke vende opp eller ned. Lampen kan ikke monteres opp-ned. (Se 
fig. 1) 

3. Marker plasseringen av hullene i veggbraketten på veggen. Bor hull i veggen og sett i plugger der 
du har markert. Skru fast veggbraketten på veggen med egnede skruer (følger ikke med).

4. Skru løs dekselet til koplingsboksen, og fjern diffusoren og gummitetningen.
5. Legg tilførselskabelen (H05RN-F 3 x 1,5 mm², følger ikke med) inn i koplingsboksen via plasthol-

deren og gummitetningen. Påse at plastholderen er ordentlig tett. 
6. Kople til lederne til hovedinntaket. (Se fig. 3)
7. Skru på plass dekselet til koplingsboksen. Påse at du ikke mister gummitetningen på dekselet.
8. Monter enheten på veggbraketten ved å skru inn de to boltene. Juster lyset i ønsket posisjon og 

trekk til de to boltene.
9. Vedlikehold skal bare utføres av godkjent elektriker.

Fig: 1

Fig: 2
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Typ     L9601SB
Spenning:    220-240 VAC 50Hz
Nominell effekt:   10W
Beskyttelsesklasse: IP44

Herdet glass     110,5 x 83 x 4 mm
Vekt:      0,7 kg
Maksimal projeksjonsflate:  0,01 m2

Mål:       180 x 115 x 110 mm

SENS
+ - + -

TIME LUX

Fig. 6

BRUKERVEILEDNING FOR BEVEGELSESDETEKTOR Fig: 3

Fig: 4

< 3 m

5 m

180°

10 m 12 m

Dette merket viser at dette produktet ikke skal fjernes sammen med annet husholdningsavfall i EU-landene. For å hindre eventuelle miljø- og hel-
seskader av ukontrollert avfallshåndtering skal produktet resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressursene. 
Fjern det brukte apparatet ved å benytte retur- og innsamlingssystemet, eller ta kontakt med forhandleren der produktet ble kjøpt. Forhandleren 
sørger for at produktet behandles på riktig måte.
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1. Se fig. 3 for dekningsområdet til bevegelsesdetektoren 
(PIR).

2. Du kan velge søkefelt for PIR ved å justere svingleddet 
som vist i fig. 4.

3. Du kan velge varighet (fra 10±5 sekunder til 4±1 minutt) 
og luxnivå (fra dagslys til natt) ved å vri på knottene 
TIME og LUX. (Se fig. 4.)

4. (   )-posisjonen betyr at PIR fungerer både i dagslys og 
om natten, (   )-posisjonen betyr at PIR bare fungerer 
om natten.

1. Løsne låsebolten før du dreier på PIR-sensoren.           
2. Juster dekningsområdet ved å dreie på PIR-

sensoren og flomlyset.
3. Juster varigheten: Ved å dreie TIME-knotten fra 

(-) til (+) økes varigheten. (Se fig. 4.)
4. Juster luxnivået: (Posisjonen    ) betyr at PIR kan 

slå på flomlyset både i dagslys og om natten. 
(Posisjonen   ) betyr at PIR bare kan slå på flom-
lyset om natten. (Se fig. 4.)

5. Juster følsomheten: Ved å dreie SENS-knotten 
fra (-) til (+) økes følsomheten. (Se fig. 4.)

6. Gåprøve: Bestem dekningsområdet med en 
gåprøve. Når PIR-sensoren mottar et gyldig ut-
løsningssignal (for eksempel at et menneske be-
veger seg) i dekningsområdet, slås flomlyset på 
og lyser i den forhåndsinnstilte perioden. Sett 
LUX-knotten på dagposisjon og TIME-knotten 
på minimum (-) ved gåprøven.
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VIKTIG:  Ikke fjern linsedekselet siden dette vil skade PIR og gjøre all garanti ugyldig.

Flomlyset må jordes.
Før lampen berøres, må flomlyset slås av og lampen kjøle seg ned.
Skift umiddelbart ut et sprukket beskyttelsesglass. Bruk kun originalt beskyttelsesglas.
Se varselskiltet (etiketten) på flomlyset.

ADVARSEL:



LED KOHDEVALO LIIKETUNNISTIMELLA
Tuote nro: 962413

UPPMÄRKSAMMA: LÄS IGENOM FÖLJANDE INSTRUKTIONER NOGGRANT SÅ ATT MONTERING-
EN UTFÖRS PÅ RÄTT SÄTT. DESSA INSTRUKTIONER BÖR SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK.

VIKTIGT!  Den här produkten är utformad och tillverkad för att automatiskt tända belysningen 
i ett utomhusområde när den inbyggda infraröda sensorn har detekterat en människa. Den är 
inte avsedd för någon annan tillämpning eller användning. Använd inte lampan utan lamphus. 
Om lamphuset är trasigt får inte lampan användas. Byt ut den trasiga lampan mot en ny.

ANVISNINGAR FÖR MONTERING OCH ELINSTALLATION
1. Lampan får inte monteras på en yta som utsätts för vibrationer.
2. Monteringsposition: Lampan bör helst fästas med väggkonsolen. Den får endast monteras enligt 

figuren nedan. Det är inte tillåtet att montera lampan riktad rakt uppåt eller rakt nedåt eller med 
lufthålet vänt uppåt. (Se figur 1.) 

3. Markera positionerna för väggkonsolens hål på väggen. Borra och sätt i pluggar i väggen vid de 
markerade positionerna. Skruva fast väggkonsolen på väggen med lämpliga skruvar (medföljer 
ej). (se Fig.2.)

4. Skruva loss kopplingsdosans lock och ta bort diffusorn och gummitätningen.
5. För in strömsladden (H05RN-F 3 x 1,5 mm2, medföljer ej) i kopplingsdosan genom plastbulten 

och gummitätningen. Se till att plastbulten sluter ordentligt tätt.
6. Anslut strömsladdens ledare. (Se figur 2.)
7. Sätt tillbaka kopplingsdosans lock. Var försiktig så att inte lockets gummitätning lossnar.
8. Montera enheten på väggkonsolen genom att skruva i de båda skruvarna. Ställ in lampan i öns-

kad position och dra åt de båda skruvarna.
9. Underhåll får endast utföras av en behörig elektriker.
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VIKTIGT!  Försök aldrig lossa linsskyddet eftersom PIR-sensorn 
kan skadas och eftersom all garanti då upphör att gälla.

Strålkastaren måste vara jordad.
Slå av strålkastaren och låt lampan svalna innan du vidrör den.
Byt omedelbart ut ett sprucket skyddsglas. Använd endast original skyddsglas.
Ta hänsyn till lampans varningsmärke (etikett).

VARNING!

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Malli:   L9601SB
Jännite:   220-240 VAC 50Hz
Nimellisteho:  10W
Vesitiiviys:  IP44

Karkaistu lasi:   110,5 x 83 x 4 mm
Paino:     0,7 kg
Projisoitu pinta-ala maks.: 0,01 m2

Mitat:      180 x 115 x 110 mm

1. Pinnbulten måste lossas innan PIR-sensorn vrids.           
2. Du justerar avkänningsområdet genom att vrida 

PIR-sensorn och strålkastaren.
3. Justering av varaktighet: Vrid TIME-vredet från (-) 

till (+) om du vill öka varaktigheten (se figur 4).
4. Justering av luxnivå: (  ) anger att PIR-enhetens 

strålkastarljus kan slås på i dagsljus och mörker. 
(  ) anger att PIR-enhetens strålkastarljus endast 
kan slås på nattetid (se figur 4).

5. Justering av känslighet: Vrid SENS-vredet från (-) 
till (+) om du vill öka känsligheten (se figur 4).

6. Gångtest: Avkänningsområdet kan fastställas 
genom ett gångtest. När PIR-sensorn mottar en 
giltig utlösningssignal (t.ex. en mänsklig kropps 
rörelser) inom sitt avkänningsområde aktiveras 
strålkastarljuset under den på förhand fastställda 
tidsperioden. Sätt luxnivån på ”dag” och TIME-
vredet på minimum (-) under gångtestet.
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BRUKSANVISNING FÖR RÖRELSEDETEKTOR
1. Rörelsedetektorns (PIR, passiv infraröd) avkännings-

område visas i figur 3.
2. Du kan välja PIR-skanningsyta genom att justera hål-

bulten enligt figur 4.
3. Du väljer varaktighet (från 10 ± 5 sekunder till 4 ± 1 mi-

nuter) och luxnivå (från dagsljus till mörker) genom att 
justera TIME- och LUX-vreden (se figur 4).

4. Läge (   ) anger att PIR-skanningen är aktiv i både dags-
ljus och mörker. (   ) anger att PIR-skanningen endast är 
aktiv nattetid.
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Tämä merkintä kertoo, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana missään EU:n alueella. Jätteiden vastuuton hävittäminen voi aiheuttaa 
vaaraa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, ja siksi tuote on kierrätettävä asianmukaisesti. Näin edistät myös materiaalien kestävään kehitykseen 
tukeutuvaa  uusiokäyttöä. Toimita käytetty laite elektroniikkaromun vastaanottopisteeseen tai ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen, josta se 
voidaan toimittaa kierrätettäväksi ympäristön kannalta turvallisesti.

Havaintokulma

Suojatappi

Havaintoetäisyys
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