
Virkemåte
Fjernkontrollen (ekstrautstyr) gjør det enklere å installere større belysningsanlegg, ettersom det 
ikke lenger er nødvendig å innstille hver enkelt lampe før installasjonen. Fjernkontrollen styrer 
så mange lamper som ønsket. Hvert gyldige trykk på en tast vises ved at det blinker på lampen.
 Rekkeviddeinnstilling (fabrikkinnstilling maks.)
  Rekkevidden kan stilles inn fra min. 1 m, 1/3, 2/3 til maks. 8 m diameter ved å 

trykke på knappen.

 Tidsinnstilling / belysningstid
  Ønsket belysningstid etter siste bevegelsesregistrering kan stilles inn på 5 min., 

15 min. og opptil 30 min. ved å trykke på knappen.

 Individuell belysningstid
  Still inn individuelt ønsket belysningstid. Hvert trykk på knappen øker ønsket tids-

innstilling med 1 minutt.

 Skumringsinnstilling (fabrikkinnstilling dagslysmodus)
  Ønsket reaksjonsnivå kan stilles inn på 1 = ca. 10, 2 = ca. 30-50, 3 = 300 lux.

  Nattmodus (2 lux)  Dagslysmodus (2000 lux) 

 Teach-IN
  Skumringsinnstilling via minnetast/teach-modus. Trykk på denne knappen når lys-

forholdene er slik sensoren i fremtiden skal reagere ved. Aktuell skumringsverdi 
lagres.

 Testmodus
  Hensikten med testmodus er å kontrollere funksjonene og dekningsområdet. Uav-

hengig av lysstyrke tennes lampen i ca. 5 sek. ved bevegelse. Prøvedriften har pri-
oritet framfor alle andre innstillinger.  Testmodus forlates automatisk hvis det ikke 
trykkes på noen taster innen 30 minutter, eller ved nytt trykk på «install»-tasten.

 Permanent lys PÅ/AV
  Tasten skifter mellom aktivering av 4 t permanent lys og 4 t AV

      Grunnlysstyrke (fabrikkinnstilling dag og natt)

  Grunnlysstyrke aktivert i 10 min. etter hovedlys

 Grunnlysstyrke hele natten

 Grunnlysstyrke dag og natt

 Grunnlysstyrkenivå/hovedlysnivå 
  (fabrikkinnstilling 10 % grunnlys, 100 % hovedlys)

  De innstilte verdiene gir en belysning med 0-50 % (grunnlys) og 50-100 %  
(hovedlys).

  Ved bevegelse i dekningsområdet tennes lyset (for innstilt tid, se 2 ) på valgt 
effekt (øvre verdi = grunnlysnivå, nedre verdi = hovedlysnivå). For å endre lysstyr-
kenivået må det alltid velges «set % level». Deretter velges ønsket lysstyrkenivå,  
1. valg grunnlys, 2. valg hovedlys.

 Ingen funksjon på RS PRO LED Q1

  Gruppereaksjon (toggle) 
  (fabrikkinnstilling: all)

 swarm =  Ved bevegelse reagerer kun de komponentene som grenser direkte mot 
masteren.

 all =  Ved bevegelse reagerer hele gruppen.
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 Remote Group Setting (RGS) 

  Sist endrede parameter sendes til gruppen. 

  Hele innstillingssettet/parametersettet sendes til gruppen. 

   Tilbakestiller alle innstillinger til potensiometerinnstillinger. Skal hele systemet  
tilbakestilles til potensiometerinnstilling, må du trykke på «send all»-tasten etter  
tilbakestilling (se 13).

  Sensorens reaksjonsnivå

  Dersom objekter som beveger seg fører til feilinnkoblinger, kan sensorens  
reaksjonsnivå reduseres med knappen (–) for å utelukke potensielle innkoblingsår-
saker. Med (N)-tasten opprettes normalt reaksjonsnivå.

Avfallsbehandling
Gamle apparater og batterier skal ikke kastes i husholdningsavfall, på ild eller i vann. 
Batterier og batteripakker skal samles, resirkuleres eller deponeres på en miljø- 
vennlig måte.

Gjelder kun EU-land:
I henhold til direktiv RL 2006/66/EF skal defekte eller brukte batterier resirkuleres. Batterier/
batteripakker som ikke lenger kan brukes, kan leveres til forhandleren eller på et spesialmottak.

Garanti
Som kjøper har du eventuelt lovfestede mangel- eller garantirettigheter overfor selger. I den 
grad disse rettighetene finnes i ditt land, verken innskrenkes eller forkortes de på grunn av vår 
garantierklæring. Vi gir deg fem års garanti på at ditt sensorprodukt fra STEINEL Professional er 
uten mangler og fungerer som det skal. Vi garanterer at dette produktet ikke har material-, pro-
duksjons- eller konstruksjonsfeil. Vi garanterer at alle elektroniske deler og kabler fungerer, og 
at alle materialer og overflater er uten mangler. 
Garantikrav
Dersom du ønsker å reklamere på produktet, må du pakke det godt inn, frankere det og  
sende hele produktet i retur sammen med original kjøpskvittering som viser kjøpsdato og  
produktnavn. Produktet sendes til forhandler eller direkte til oss: Vilan as – Olaf Helsets vei 8, 
0694 Oslo, Norge. Vi anbefaler deg derfor å ta godt vare på kjøpskvitteringen til garantiperioden 
er utløpt. STEINEL tar ikke ansvar for transportkostnader eller risiko i sammenheng med  
retursendingen.
Informasjon om hvordan du gjør garantikrav gjeldende finner du på  
hjemmesiden vår, www.vilan.no
Ta gjerne kontakt med oss om du har garantikrav eller spørsmål angående 
produktet ditt. Du når oss på +47 22 72 50 00. 
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