NIGHTMATIC 2000
Elektrienergia kokkuhoid, lülitamise mugavus, turvalisus.

Tööpõhimõte
Sisseehitatud fotosensor registreerib ümbritseva valguse heledust ning lülitab ühenduses oleva valgusti kui läheb pimedaks sisse ja hommikul
valgenedes välja. Fotoelekriline kontroller on sujuvalt reguleeritav 2 kuni 10 luksini.

Montaaž
Tegemist on ühendumisega elektrivõrku. Seega kõige pealt veenduge, et juhtmes ei oleks voolu. Kontrollige seda nt. Steineli pingeindikaatoriga.
Seejärel eemaldage kinnitusplaat, asetage see seinale ja märkige puurimiskohad. Juhet on võimalik hämaranduri korpusesse viia, kas läbi
Kinnitusplaadi vastava ava või korpuse külje pealt. Olenevalt mudelist tuleb eelnevalt eemaldada juhtmeavauste katted, kas surudes või lõigates
noaga need välja. Hiljem asetage nendesse avadesse kaasasolevad kummist tihendid.
Kui olete juhtme kinnitusplaadist läbi juhtinud, kruvige plaat seina külge. Lõigake juhe parajaks ja puhastage soonte otsad.
Hämarlülitidel kasutatakse neljajuhtmelist süsteemi:
L = faas, must juhe
N = neutraal (0 juhe), sinine
L’= eraldi sensoritel valgusti ühendamiseks, pruun juhe
PE = kaitsejuht, kolla-rohelise triibuline

Juhtmed ühendage juhtmeklemmide abil järgmiselt:
1.
must juhe ( L ) ühendage faasiga
2.
sinine juhe ( N ) ühendage neutraaliga
3.
kolla- roheline kaitsejuhiga (tavaliselt eraldi klemm)
Kui elektrilised ühendused on tehtud, asetage andur kinnitusplaadi külge ja fikseerige kruviga.

Reguleerimine:
Tehase poolt paika pandud umbes 2 luxi valguse künnist saab muuta korpuse kaane all olevast reguleerimisnupust.
Kõik uued seadistused jäävad isegi elektrikatkistuse puhul mällu. Parima tööefektiivsuse tagamiseks jälgige palun seda, et valgussensor ei oleks alavalgustatud.

Garantiitigimused.
See STEINELi toode on valmistatud ülima täpsusega, kontrollitud kehtivatele eeskirjadele vastavalt töötamise ja ohutuse suhtes ning veel täiendavalt läbinud pistelise kontrolli.Garantiiaeg on 36 kuud ja
algab päevast, mil toode osteti. Meie kõrvaldame puudujäägid, mis põhinevad materjali- või tootmisvigadel. Garantiiremondis teostatakse vigaste osade remont või väljavahetamine meie valikul. Garantiiremonti ei teostata
kuluvatele detailidele, kahjustuste ja vigade puhul, mis on asjatundmatust käsitlemisest või hooldamisest, aga ka toote mahakukkumisest põhjustatud. Kahjustuste edasilevimine võõraste esemete juures on
välistatud.Garantii kehtib ainult siis, kui koost lahtivõtmata ja hästi pakitud aparaat koos kassatseki või arvega (ostukuupäev ja müüjatempel) on vastavasse teeninduspunkti saadetud või esimese 6 kuu jooksul müüja kätte
tagasi viidud.Remonditeenindus:Peale garantiiaja lõppu või vigade puhul, millele ei ole garantiid remondib aparaadi meie töökoda. Palun saata hästi pakitud toode.

“Steineli” tööriistade volitatud maaletooja AS FORTRONIC aadressil Tartu, Teguri 45c, tel. 7 475 208, 7 303 939 faks 7 367 229.
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NIGHTMATIC 2000
Elektrienergia kokkuhoid, lülitamise mugavus, turvalisus.

Tööpõhimõte
Sisseehitatud fotosensor registreerib ümbritseva valguse heledust ning lülitab ühenduses oleva valgusti kui läheb pimedaks sisse ja hommikul
valgenedes välja. Fotoelekriline kontroller on sujuvalt reguleeritav 2 kuni 10 luksini.

Montaaž
Tegemist on ühendumisega elektrivõrku. Seega kõige pealt veenduge, et juhtmes ei oleks voolu. Kontrollige seda nt. Steineli pingeindikaatoriga.
Seejärel eemaldage kinnitusplaat, asetage see seinale ja märkige puurimiskohad. Juhet on võimalik hämaranduri korpusesse viia, kas läbi
Kinnitusplaadi vastava ava või korpuse külje pealt. Olenevalt mudelist tuleb eelnevalt eemaldada juhtmeavauste katted, kas surudes või lõigates
noaga need välja. Hiljem asetage nendesse avadesse kaasasolevad kummist tihendid.
Kui olete juhtme kinnitusplaadist läbi juhtinud, kruvige plaat seina külge. Lõigake juhe parajaks ja puhastage soonte otsad.
Hämarlülitidel kasutatakse neljajuhtmelist süsteemi:
L = faas, must juhe
N = neutraal (0 juhe), sinine
L’= eraldi sensoritel valgusti ühendamiseks, pruun juhe
PE = kaitsejuht, kolla-rohelise triibuline
Juhtmed ühendage juhtmeklemmide abil järgmiselt:
4.
must juhe ( L ) ühendage faasiga
5.
sinine juhe ( N ) ühendage neutraaliga
6.
kolla- roheline kaitsejuhiga (tavaliselt eraldi klemm)
Kui elektrilised ühendused on tehtud, asetage andur kinnitusplaadi külge ja fikseerige kruviga.

Reguleerimine:
Tehase poolt paika pandud umbes 2 luxi valguse künnist saab muuta korpuse kaane all olevast reguleerimisnupust.
Kõik uued seadistused jäävad isegi elektrikatkistuse puhul mällu. Parima tööefektiivsuse tagamiseks jälgige palun seda, et valgussensor ei oleks
alavalgustatud.

Garantiitigimused.
See STEINELi toode on valmistatud ülima täpsusega, kontrollitud kehtivatele eeskirjadele vastavalt töötamise ja ohutuse suhtes ning veel täiendavalt läbinud pistelise kontrolli.Garantiiaeg on 36 kuud ja
algab päevast, mil toode osteti. Meie kõrvaldame puudujäägid, mis põhinevad materjali- või tootmisvigadel. Garantiiremondis teostatakse vigaste osade remont või väljavahetamine meie valikul. Garantiiremonti ei teostata
kuluvatele detailidele, kahjustuste ja vigade puhul, mis on asjatundmatust käsitlemisest või hooldamisest, aga ka toote mahakukkumisest põhjustatud. Kahjustuste edasilevimine võõraste esemete juures on
välistatud.Garantii kehtib ainult siis, kui koost lahtivõtmata ja hästi pakitud aparaat koos kassatseki või arvega (ostukuupäev ja müüjatempel) on vastavasse teeninduspunkti saadetud või esimese 6 kuu jooksul müüja kätte
tagasi viidud.Remonditeenindus:Peale garantiiaja lõppu või vigade puhul, millele ei ole garantiid remondib aparaadi meie töökoda. Palun saata hästi pakitud toode.
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