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1. Tutvustus

Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid 
prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse. 

Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme 

kasutussevõtmist hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Hoidke juhend 

alles, et seda vajadusel edaspidi lugeda. Kui ostetud seadmel esineb 
defekte, kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga. 

2. Ohutusnõuded

 

Hoidke seade eemal laste ja kõrvaliste isikute 

käeulatusest. 

 

Elektrilöögi oht! Ärge avage seadme katet, voolu all 

olevate juhtmete puudutamine võib põhjustada eluohtliku 

elektrilöögi. Ärge puudutage seadme metallosi!

 

Seadmes ei ole parandatavaid osi, ärge üritage seda 

iseseisvalt avada ja remontida. Pöörduge vajadusel 

kvalifitseeritud spetsialisti poole. 

3. Üldinformatsioon

Seadme hooldus- ja garantiitingimused leiate juhendi lõpust. 

 

 Kaitske seadet löökide ja kukkumiste eest. Vältige liigse jõu 

kasutamist. 
 Kaitske seadet liigse kuumuse ja tolmu eest. 
 Kasutamiseks ainult siseruumides. Kaitske seadet vihma, niiskuse 

ja vedelike eest. 
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 Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist selle kasutusjuhiste ja

ohutusnõuetega.
 Seadet ei ole lubatud muuta, see tühistab seadme garantii ning

võib põhjustada kahjustusi varale ja tervisele.

 Kasutage seadet ainult selleks määratud viisil. Seadme
kasutamine muul viisil tühistab selle garantii.

 Kasutusjuhiste ja ohutusnõuete eiramisest põhjustatud rikked
ei kuulu garantiitingimuste alla. Tootja ei vastuta seadme
kasutamisest põhjustatud kahjude ja kahjustuste eest.

4. Omadused

 Lihtne paigaldus ja kasutamine
 Muudetav kaugustundlikkus
 Automaatne päeva ja öö tuvastus
 Pistik: prantsuse (E304) või saksa (E304-G)
 Lüliti: auto/on/off
 Muudetav ajaviivitus

5. Paigaldamine

5.1 Paigaldusjuhis

 

 
 

Ühendage voolupistik. Ühendage lamp pistikusse. 
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5.2 Kontrollimine

 

 
 

 

1. Testige pistikut ajal kui lamp peaks sisse lülituma. 

2. Keerake SENS ja LUX nupud täielikult päripäeva; keerake  

TIME nupp täielikult vastupäeva. 
3. Ühendage pistik vooluvõrku. Pistik vajab enne ühendatud 

lambi sisselülitamist käivitusaega ±30 sekundit. Kui signaali ei 
tuvastata, lülitub lamp ±10 sekundi pärast välja. 

4. Keerake LUX nupp täielikult vastupäeva. Lamp peaks välja 

lülituma. 

5.3 Seadete määramine

1. Keerake SENS ja LUX nuppe kuni lamp lülitub sisse. 
2. Määrake nüüd väljalülitumise viivitusaeg kasutades TIME 

nuppu; valikuvahemik on ±10 sekundit kuni ±7 minutit.
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6. Puhastamine ja hooldus

Seade ei vaja erihooldust. Puhastage selle ümbris aegajalt niiske 
lapiga. Ärge kasutage tugevaid kemikaale, abrasiive ega 
puhastuslahuseid. 

7. Tehnilised andmed

Vooluallikas   220-240 V~, 50 Hz

Tuvastusvahemaa              2-9 m (< 24 °C) määratav

Tuvastusnurk    120°

Valguskontroll                    3 ... 2000 lux (määratav)

Aktiivsuskestus      Min 10 s ± 3 s ... Max. 7 min ± 2 min

Voolutarbimine       0.5 W

Liikumiskiiruse tuvastus      0.6-1.5 m/s

Töökeskkond            -20 °C ... +40 °C

Suhteline õhuniiskus          < 93 % RH

Max. koormus:

Takistuslik                     1200 W

Induktiivne                    300 W

Lüliti tüüp   Relee

Releeväljund                      Tavaliselt avatud (N.O.)

Mõõdud      50 x 95 x 60 mm

Kaal     115 g

 
Kasutage seadet ainult koos originaallisadega. Tootja ei

vastuta seadme kasutamisest põhjustatud kahjude või

kahjustuste eest. Lisainformatsiooni seadme kohta ning
uusima kasutusjuhendi versiooni leiate veebilehelt:
www.velleman.eu. Tootjal on õigus kasutusjuhendit muuta
ilma sellest eelnevalt teavitamata. 

© COPYRIGHT 
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Velleman® Hooldus ja garantii
Kõik tooted vastavad EL nõuetele. 
Garantiitingimused:
• Kõikidele toodetele kehtib 24-kuuline 
garantiiperiood tootmisvigade ja 
materjalidefektide kohta. 
Garantiiperioodi alguskuupäev on 
toote ostukuupäev.
• Tootjal on õigus garantiiline seade 

vahetada vastava teise tootega, see 

parandada või tagastada ostusumma 

täielikult või osaliselt.
• Garantiitingimuste alla ei kuulu:
- otsesed või kaudsed kahjustused, 
mis on tekkinud tootele peale toote 
ostu (põhjuseks näiteks oksüdatsioon, 
löögid, kukkumised,
tolm, mustus, niiskus);
- seadme kasutamisest põhjustatud 
kahjud või kahjustused;
- normaalselt kuluvad lisad ja osad 
(näiteks patareid, lambid, kummist 
osad, kanderihmad jne);
- õnnetusjuhtumitest põhjustatud 
kahjustused (näiteks tulekahju, 
veekahjustus, äikeselöök, 
õnnetusjuhtum jne);
- vigastused mis on põhjustatud 

meelega, ebakorrektsest 
kasutamisest, valest hooldusest jne;

- seadme kommerts- professionaalsel 
või kollektiivsel kasutamisel väheneb 

seadme garantiiperiood kuue (6) 
kuuni;
- seadme ebakorrektsest pakkimisest 
ja transportimisest põhjustatud 

kahjustused;
- kõik kahjustused mille on 

põhjustanud
seadme muutmine või parandamine 

selleks autoriseerimata isikute poolt;
• Garantiilised tooted tuleb edastada 

kohalikule edasimüüjale korrektselt 
pakituna (soovitatavalt 
originaalpakendis) ning koos ostu 

tõendava dokumendi ja selge 

veakirjeldusega.
• Märkus: aja ning võimalike kulude
kokkuhoiuks lugege eelnevalt 
kasutusjuhendit
ja kontrollige, et viga ei oleks 

põhjustatud ebakorrektsest 
kasutamisviisist.
• Peale garantiiperioodi möödumist on 

parandamine tasuline.

Ülalolevad punktid kehtivad 

üldgarantiina ning võivad vastavalt 
konkreetsele tootele erineda.
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