Genzo Max-LED -valaisimen asennus:
1. Asenna valonauha haluttuun paikkaa niin että ledit osoittavat alas.
2. Aseta käyttöyksikkö sellaiseen paikkaa, että hämäräkytkimeen ei kohdistu häiritsevää valaistusta.
3.Kytke valonauhan liitin tiiviisti käyttöyksikköön.
4. Kytke käyttöyksikkö 12V akkuun.
5. Punainen johto kytketään akun plus (+) napaan ja musta johto kytkettä akun miinus (–)
napaan.
6. Mikäli tämän jälkeen valonauhaan syttyy hetkeksi valo on asennus onnistunut.

Käyttö:
Valo on varustettu sisäänrakennetulla hämäräkytkimellä. Hämäräkytkimen sytytettyä valon se palaa
ajastimeen asetetun tuntimäärän. Valossa on myös himmennystoiminto, jota ohjataan
kaukosäätimestä.
Mikäli valot on asetettu syttymään hämärätunnistimesta, niitä ei voi sammuttaa kaukosäätimellä.
Valot palavat tällöin asetetun ajan, kunnes sammuvat. Valon voi sammuttaa tai laittaa päälle
kaukosäätimestä vain jos hämärätunnistin ei ole käytössä tai se ei ole aktiivinen (päivänvalossa).

Ajastimen säätö:
 Käyttöyksikön näyttö osoittaa tunteina ajastuksen keston (1-12).
 Kun yksikköön on kytketty virta punainen valo syttyy kohtaan ”Tid”. Tämä toimii ajastimen
ohjelmointi painikkeena.
 Paina sormella kohdasta”tid” sekunnin ajan ja päästä irti. Yllä olevassa näytössä punainen
valo siirtyy askeleen eteenpäin. Toista sama, kunnes ajastin näyttää haluamasi tuntimäärän.
Valittu tuntimäärä osoittaa kuinka monta tuntia valo palaa, kun hämäräkytkin on
aktivoitunut ja valo on syttynyt.
 HUOM: Hämäräkytkin ei ole käytössä jos ”tid” painiketta on panettu niin monta kertaa, että
punainen valo on kiertänyt diodinäytön ympäri ja sammunut.

Hämäräkytkimen säätö:


Aseta sormi ”tid” painikkeelle ja pidä sormea paikallaan. Sormea pidettäessä painikkeella,
yllä olevassa LED-näytössä olevat 12 punaista lediä syttyvät ja vaihtavat kirkkautta 5:ssä eri
kirkkauden tasossa. Nämä 5 tasoa kertovat hämäräkytkimen herkkyyden. Nosta sormi ”tid”
painikkeelta haluamasi hämäräkytkimen herkkyyden kohdalla. Herkkyyden taso tallentuu
automaattisesti laitteeseen.
 Mitä kirkkaammat LED-lamput ovat, sitä hämärämpää täytyy olla että hämäräkytkin

aktivoituu ja valo syttyy.
 Voit kokeilla laitteen toimivuuden peittämällä sensorin valoa läpäisemättömällä
materiaalilla.
 HUOM: Mikäli näytössä ei pala punainen valo minkään numeron kohdalla niin
hämäräkytkin on pois käytöstä ja valot voidaan sytyttää kaukosäätimen päälle/pois
painikkeesta manuaalisesti.

Kaukosäätimen käyttö:
Valo päälle / pois
+ Lisää valon kirkkautta
- Vähentää valon kirkkautta
M Himmenin asetuksen valinta
 Kaukosäätimen toimintaetäisyys on n. 80-100 m.
 Kaukosäätimessä on 9V 23A tyypin paristo, joka tulee pakkauksen mukana.

Himmennyksen säätö
 Kytke valaisin päälle kaukosäätimestä painamalla päälle/pois painiketta ja paina sen jälkeen
yhden kerran M -painiketta. Sammuta sen jälkeen valo painamalla päälle/pois painiketta.
 Jos valo sammuu välittömästi: Silloin on valittuna himmennystoiminto, joka toimii
porrastetusti ohjelmoitujen himmennystasojen mukaan.
 Mikäli valo sammuu himmenemällä: Silloin on valittuna portaaton himmennys. Tässä tilassa
voidaan valaistuksen kirkkautta säätää portaattomasti + / - painekkeilla.
 Porrastettua ja portaatonta tilaa voidaan vaihtaa painamalla kaukosäätimestä M painiketta,
kun valo on kytketty päälle.

