
HÄMARAANDURI KASUTUSJUHEND

TEHNILISED ANDMED

● Automaatne väljalülitus pärast määratud aega (1-9 tundi)
● Kaitseaste IP44 (ilmastikukaitse)
● Töö 230V/50Hz juures
● Tarbimine ainult ooterežiimis 1,8W
● Maksimaalne võimsus: 2300 W
● Kogupikkus 52cm (12cm korpus + 2x 20cm kaabel koos võrguühendusega)
● Tugev plastkorpus
● Elektrooniline displei

FUNKTSIOONID

● Automaatne lülitus hämarast koiduni tänu sisseehitatud sensorile.
● Taimeri funktsioon (1-9 tundi) alates hämaras sisse lülitumisest.
● Lihtne kasutus ainult ühe nupuga.



SEADME ESMAKORDNE KASUTAMINE

Paiguta seade soovitud asukohta või selle lähedusse kus on sobivad
valgustingimused. Sensorile ei tohi paista selle valgusti valgus, mida sensor lülitama
hakkab. Samuti peab jälgima, et sensorile paistaks minimaalselt tänavavalgust või
muid väliseid valgusteid kuna need võivad mõjutada hämaraanduri tööd.

Pärast vooluvõrku ühendamist (lähtestamist) vilgub ekraanil "F" ja seade lülitub
korraks sisse ja uuesti välja (umbes 30s). Seda kasutatakse anduri kalibreerimiseks.
Tehase lähtestamine käivitatakse, kui nuppu hoiate all kauem kui 4 sekundit.
Erinevaid režiime saab üksteise järel valida vajutades ekraani juures asuvat nuppu.

Režiimide kirjeldus:
"F" kalibreerimine
"d" hämarikuandur (seade lülitub sisse videvikus - päikesetõusul uuesti välja).
või režiimid "1 kuni 9" > Viitkäivitus/taimer (seade lülitub sisse valitud h pärast)
"0" lülitab seadme püsivalt sisse,
"-" režiim lülitab seadme püsivat välja. Režiimi "-" leiab pärast 0 režiimi, numbrid
(0-9ni) .

OHUTUSNÕUDED

● Enne seadme kasutamist loe läbi käesolev juhend.
● Ära kasuta hämaraandurit, kui seadme korpus, juhtmed, pistik või

ühenduspesa on vigastatud.
● Maksimaalne võimsus seadmel on 2300W, mida ei tohi ületada!
● Ühenda pistik korralikult pistikupessa, mis vastab kehtivatele nõuetele.
● Hämaraandurit ei tohi kasutada otseses pikaajalises kokkupuutes vedelikega

või vee all.
● Puhasta seadet ainult peale vooluvõrgust eemaldamist.
● Ära ava seadme korpust. Igasugune seadme avamine, parandamine,

modifitseerimine katkestab koheselt seadme garantii.
● Hoida laste ja loomade ulatusest eemal.
● Käesoleva juhendi ja ohutusnõuete eiramine võib viia seadme kahjustumiseni

ja kujutab riski inimestele ja loomadele.
● Utiliseerida vastavalt kohalikele seadustele. Elektriseadmed ei kuulu

olmeprügi hulka.

MAALETOOJA:
Rent Center OÜ
info@valguskett.ee
+372 53 565 100


