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KODAK LED Floodlight och LED Motion Floodlight
De här LED-strålkastarna ger en energibesparing på 85 % och har vattentåliga hus som gör dem perfekta för riktad 
belysning utomhus.
PIR-sensorn hos KODAK LED Motion Floodlight utlöses när infraröda källor som människor och djur kommer in i dess 
avkänningsområde. 
Känslighetsinställningar kan justeras för olika ljusförhållanden: Om du vrider LUX-ratten till “sol”-läget fungerar sensorn 
på dagen, och om du vrider den till “mån”-läget kan den känna av rörelser i ljusnivåer som understiger 3 lux. 
Avkänningsavståndet kan justeras manuellt från 2 m till 10 m, beroende på strålkastarens placering och dina behov. 
Vrid SENS-ratten moturs för kortare avkänningsintervall, och medurs för ett längre intervall. Högsta strålkastarhöjd för 
sensoravkänning är 2,5 m
LED Motion Floodlight har justerbar tidsfördröjning som aktiveras när sensorn har registrerat rörelse. Du kan justera 
hur länge strålkastaren ska vara tänd genom att vrida TIME-ratten moturs eller medurs, efter dina behov. Lägsta 
tidsinställning är cirka 7–13 sekunder, medan högsta inställning är 5–9 minuter. 
Observera: Denna strålkastare bör monteras av en person som erforderliga kunskaper enligt lokala bestämmelser. 
Dessa Installationsanvisningar bör följas för att undvika risken för elstötar. Vi rekommenderar bestämt att du tar reda 
på vilka regler som gäller före alla typer av arbete, och att du överväger att låta en behörig elektriker kontrollera att 
installationen är säker.

OBSERVERA

• Se till att strömförsörjningen är avstängd före montering.
• Strålkastaren är endast avsedd för utomhusbruk.
• Strålkastaren måste monteras på ett brandsäkert underlag.
• Säkerställ tillräcklig luftcirkulation mellan strålkastaren och eventuella föremål ovanför, framför eller på 

sidorna. Minsta avstånd: 0,5 m ovanför, 0,3 m på vardera sidan och 1,0 m framför (se diagram).
• Strålkastaren kan bli mycket varm under användning. Låt den svalna före hantering.
• Strålkastaren är en klass I-konstruktion och måste jordas.
• Plocka inte isär lampan för att undvika att skada vattenskyddet.
• Titta inte rakt in i strålkastaren när den är tänd för att undvika ögonskador.
• Märkspänning 220 V till 240 V 50/60 HZ.
• Se till att elkabeln är under strålkastaren, mot marken.
• Se till att båda skruvarna i fästbygeln dras åt helt när strålkastarens position har ställts in.
• Använd inte om glaset är sprucket eller skadat.

Installationsanvisningar KODAK LED Floodlight och LED Motion Floodlight

1. Stäng av strömmen.
2. Ta bort monteringsfästet och använd det som mall för att märka ut fästhålen.
3. Fixera fästet på plats.
4. Anslut strålkastarens elkabel till elnätet med en godkänd kopplingsplint. Var noga med att koppla polerna 

korrekt.
5. Skruva tillbaka fästbygeln på lampan, justera till önskad vinkel och dra åt skruvarna.

Ledaranslutningsguide

• Den bruna ledaren ansluts till strömtillförselns L-kabel (fas).
• Den blå ledaren ansluts till strömtillförselns N-kabel (nolla).
• Den grön/gula ledaren ansluts till jord.
• Elkabeltyp：H05RN-F 3 x 1,0 mm²

TIME SENS LUX

120°

TIME SENS LUX

120°

Testa LED Motion Floodlight

1. Vrid SENS-ratten medurs till högsta inställningen, vrid TIME-ratten moturs till lägsta inställningen, vrid LUX-
ratten till högsta inställningen (sol).

2. Om lampan inte tänds första gången du slår på den, vänta 30 sekunder innan du testar igen. Efter denna tid 
ska sensorn känna av rörelse (inom angivet intervall) och lampan tändas. Efter angiven tid ska lampan släckas.

3. Utlös sensorn igen efter 5–15 sekunder. Sensorn ska känna av rörelsen och tända lampan, och efter angiven 
fördröjning ska den släckas igen. Strålkastaren ska bara tändas vid rörelse inom dess angivna intervall.

4. Vrid LUX-ratten moturs till den lägsta inställningen (måne). Vid inställning under 3 lux ska lampan och sensorn 
inte fungera i dagsljus. Om sensorn är övertäckt eller skymd av ett föremål fungerar inte rörelsesensorn.

Den normala tidslängden för lampan är 5–15 sekunder. När du har slutfört testerna ställer du in den slutliga tiden efter 
behov. Var noga med att vrida LUX-ratten till solläge om du testar strålkastaren i dagsljus, annars fungerar inte sensorn 
och lampan.

Underhållsanvisningar

1. Strålkastaren innehåller inga delar som behöver underhåll. Försök inte att ta isär den.
2. Torka ibland av huset med en ren, fuktig trasa. Använd inga kemikalier.

Återvinning
Den här produkten måste återvinnas enligt lokala regler. För information om återvinningsanläggningar i din närhet, 
kontakta kommunen. Återvinn allt förpackningsmaterial.

Felsökning: KODAK LED Floodlight
Lampan fungerar inte:
• Kontrollera att strömbrytaren är i läge PÅ
• Kontrollera att alla anslutningar till strömförsörjning och strålkastare är korrekta.

Felsökning: KODAK LED Motion Floodlight 
Lampan fungerar inte:
• Kontrollera att strömbrytaren är i läge PÅ
• Kontrollera att alla anslutningar till strömförsörjning och strålkastare är korrekta.
• Kontrollera att LUX-ratten är inställd efter aktuella ljusförhållanden.

Känsligheten är dålig:
• Kontrollera att sensorn sitter på korrekt höjd och är riktad korrekt.
• Kontrollera att ingenting skymmer sensorfönstret.
• Kontrollera att LUX-ratten är korrekt inställd.
• Kontrollera att SENS-ratten är korrekt inställd.

Strålkastaren släcks inte:
• Kontrollera att elförsörjningen är ansluten enligt instruktionerna.
• Kontrollera att LUX-ratten är korrekt inställd.
• Kontrollera att TIME-ratten är korrekt inställd.
• Kontrollera att temperaturen är stabil runt sensorn och inte ändras ofta, till exempel bredvid ett 

luftkonditioneringsaggregat eller värmekällor etc.
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