
Safety Instructions
-  Manufacturer takes no responsibility for any damage caused by incorrect use.
- Incorrect or improper use can damage the appliance and cause injuries to the user.
- Never attempt to open the unit’s cabinet yourself. There are no serviceable parts inside.
-  Do not expose the unit to rain or moisture.
-  Never put the unit into water or any other liquid.

Product Feature: 
- Light source: 1W LED Light x 1pc (LEDSS-140-1-DC)

LEDSS-140-1-DC

                        - PIR sensor with light sensor
- Operated by 4 x AA batteries (No included) 
- IPX4 weatherproof standard
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Care and Cleaning

•  If necessary, wipe the cabinet with a soft damp cloth. Do not use any scouring cleaners.
•  Remove the battery, if the set is not used over a longer period of time. A leaking battery can damage the light.

Environment Protection

Do not throw away old batteries with your household waste. Return them to special collection points or your local dealer.
              Waste electrical devices marked with this sign must not be disposed of with your household waste, 
              but – according to the EU directive on Waste Electric And Electronic Equipment of 24th March 2005 – are to be
              collected separately.  Therefore, please return this device at the end of its life cycle to special collection points
              for disposal.

Technical data: 

Detection Range:Horizontal 140degree , Approx. 3 metres 
                            Horizontal 90degree,Approx.12m 
Environmental Protection: IPX4 weatherproof standard (Suitable for outdoor use)

Power Supply: 4 x 1.5V AA Batteries (6.0V)

Adjusting Spotlight Lamps:
To adjust the vertical position of each lamp , rotate up or down. To adjust the horizontal position of each lamp,
rotate left or right to the desired position.(refer to the figure 7).
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The sensor uses passive infrared technology to detect heat radiation of moving
bodies.The motion sensor has a maximum detection field of 140 degree at a distance
of 3meters and 90degree of 12meters 

10S

SET UP AND OPERATION
A bulit in dusk to dawn sensor prevents the fixture from turning on during the day.The sensitivity of this sensor can be
adjusted by rotating the control knob Rotating the know clockwise toward the sun symbol will decrease the sensitivity
 to light,and allow the security light to come on during while it is still light out.Rotating the knob counter-clockwise
 toward to crescent moon symbol increases the sensitivity to light,and allows the security light to come on only at night.
Setting the knob somewhere in between adjusts the photo sensor’s sensitivity to outside light and is used to trigger the 
sensor at different light levels.(figure 5)

The motion sensor feature can be adjusted using the knob on the right side of the light.
There are 3 settings:
10S:Allows the light to come on for around 10seconds when motion is sensed.
10s flash:Allows the light to flash(on and off)when motion is sensned,and continue to flash until the security light no 
longer senses motion.Note:A flashing light is more likely to be noticed by neighbors and attract attention.The light 
will turn off approximately 10seconds after motion is no longer detected.
OFF:Disables the lights
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KÄYTTÖOPAS LED liiketunnistinvalo GP1

Scandic11
Tekstiruutu
Turvallisuusohjeet- Laitteen asiaton käyttö voi aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle- Älä upota valaisinta nesteeseen- Älä muuntele laitetta

Scandic11
Tekstiruutu
Ominaisuudet- Valonlähde 1W LED-valo (LEDSS-140-1-DC)- Liiketunnistin- Toimii 4 kpl AA-paristolla- IPX4 säänkestävä standardi

Scandic11
Tekstiruutu
ASENNUSPoistaaksesi seinäkiinnityslevyn, löysää johtolaatikon alapuolella sijaitsevaa ruuvia.

Scandic11
Tekstiruutu
Poista seinälevy vetämällä alareunasta, jolloin levy irtoaa valaisimesta.Voit käyttää seinälevyä sapluunana. Poraa reiät ja asenna  niihin proput. 

Scandic11
Tekstiruutu
Kiinnitä seinälevy seinään mukana tulevilla ruuveilla. Laita valaisimeen 4 kpl AA-paristoja, tarkista niiden oikeat suunnat. Kiinnitä valaisin seinälevyyn ja varmista, että säänkestävä tiiviste on käytössä.Kiristä kiinnitysruuvi loppuun asti.

Scandic11
Tekstiruutu
ASENNUS JA KÄYTTÖSisäänrakennettu hämärätunnistin estää valaisimen käynnistymisen päivällä. Tunnistimen herkkyyttä voi säätää kiertämällä säätönuppia. Kiertämällä nuppia myötäpäivään kohti aurinko-symbolia vähentää valonherkkyyttä ja mahdollistaa turvavalon syttymisen silloin kun ulkona on vielä valoisaa. Kiertämällä nuppia vastapäivään kuunsirppi-symbolia kohti lisäät valonherkkyyttä jolloin turvavalo syttyy ainoastaan pimeällä. Asettamalla nupin johonkin näiden välille, saa anturin herkkyyden säädettyä vastaamaan ulkovalaistusta jolloin anturi käynnistyy toimimaan eri valotasoilla. Liiketunnistinta voi säätää valaisimen oikeanpuoleisesta nupista. Asetuksia on 3:10S: Valo syttyy noin 10s ajaksi kun havaitaan liikettä10S flash:  Valo välähtelee kun havaitaan liikettä ja välähtelee niin kauan kuin liikettä havaitaan. Välähtelevä valo kiinnittää enemmän huomiota ja on siten esim. naapureiden helpommin havaittavissa. OFF: Valaisin ei ole käytössä
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Tekstiruutu
Tunnistin käyttää passiivista infrapunateknologiaa havaitsemaan liikkuvien vartaloiden lämpösäteilyä. Liiketunnistimen maksimihavaintoalue on 3m etäisyys 140° ja 12m etäisyys 90°.
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Tekstiruutu
Kohdevalojen säätäminenSäätääksesi valoa pystysuunnassa väännä sitä ylös- tai alaspäin. Säätääksesi valoa sivuttaissuunnassa väännä oikealle tai vasemmalle. 
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Tekstiruutu
Hoito ja puhdistusPuhdista valaisin pyyhkimällä sitä pehmeällä, kostutetulla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Poista valaisimesta paristot jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Vuotava paristo voi vahingoittaa valaisinta.
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Tekstiruutu
Älä laita käytettyjä paristoja tavanomaisen kotitalousjätteen joukkoon vaan vie niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Käytetyt sähkölaitteet tulee myös hävittää asianmukaisesti 

Scandic11
Tekstiruutu
Tekniset tiedotVirtalähde: 4 x 1.5V AA-paristoHavaintoalue: Vaakatasossa 140°, noin 3m etäisyydelle, vaakatasossa 90°, noin 12m etäisyydelleIPX4 säänkestävä (ulkokäyttöön soveltuva)


