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Installationsmanual SLIM LED strålkastare IP65 4000K 
 

10W, E-nr 7764710 (PIR En-nr 7764771), 850 lm, 280 g, 140x85x52 mm 

30W, E-nr 7764711 (PIR En-nr 7764772), 2550 lm, 720 g, 180x130x66 mm 

50W, E-nr 7764766 (PIR En-nr 7764773), 4250 lm, 1200 g, 222x165x75 mm 

Endast legitimerade elektriker får utföra installation av denna strålkastare. 

1. Stäng av huvudbrytaren innan installation! 

2. Montera fästet med två skruvar på platt yta.  

3. Spänn handskruvarna för att justera önskad monteringsriktning. 

4. Anslut medföljande 1-m strömkabel till inkommande 230V. 

 

SÄRSKILD INSTRUKTION för modell med rörelsesensor/PIR och RF fjärrkontroll (CR2025) 

• Första gången strålkastaren sätts igång (blinkar till) är det viktigt att vänta 15 

sekunder för att låta strålkastaren kalibreras internt INNAN fjärrkontrollen används! 

• För att justera sensorinställningarna måste fjärrkontrollen peka mot strålkastarens 

sensor. Rörelsesensorn har ett detektionsavstånd på 6+/-2 m.  

Justeringstid 

Hur lång tid strålkastaren lyser efter att rörelse är registrerad kan ställas in genom att trycka på                  

10 sek, 1 min, 5 min knapparna på fjärrkontrollen. 

Justering av dag / nattläge 
Strålkastaren har en inbyggd ljussensor för att detektera dagsljus och mörker. 
 

Genom att trycka på månen slås ljuset endast på när det är mörkt (under 100 ± 50Lux) när 
rörelse detekteras.  
 
Genom att trycka på solen slås ljuset endast på när det är ljust (över 100-2000Lux) när 
rörelse detekteras. 

 
ON (innebär 2 timmars drift) /OFF 
ON / OFF knappen slår manuellt strålkastaren på och av.  
 
ON – Ljuset slås på i 2 timmar innan strålkastaren återvänder till rörelseavkänningsdrift. Tryck på valfri 
inställningsknapp (10 sek, 1 min, 5 min) och/eller Dag / Natt) under sin PÅ-tid så kommer strålkastaren att 
återgå till rörelseavkänningsdrift och önskad inställning mht tid och ljusinställning.  
OFF- Enheten stängs av oavsett läge, som den arbetar i/är inställd i. 
Vid strömavbrott förloras inställningarna och SLIM PIR behöver programmeras med fjärrkontrollen igen. 


