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Textteil beachten!
Follow written instructions!
Suivre les instructions 
ci-après !
Tekstpassage in acht 
nemen!
Seguire attentamente le 
istruzioni!
¡Obsérvese la información 
textual!
Siga as instruções escritas. 
Följ den skriftliga. montag-
einstruktionen.
Følg de skriftlige  
instruktioner!
Huomioi tekstiosa!
Se tekstdelen!
Τηρείτε γραπτές οδηγίες!
Yazılı talimatlara uyunuz!
A szöveges utasításokat 
tartsa meg!
Dodržujte písemné pokyny!
Dodržiavajte písomné 
informácie!
Postępować zgodnie 
z instrukcją!
Respectați instrucțiunile 
următoare!
Upoštevajte besedilo!
Pridržavajte se uputa!
Järgige tekstiosa!
Atsižvelgti į rašytines 
instrukcijas!
Pievērsiet uzmanību teksta 
daļai!
Соблюдать текстовую 
инструкцию!
Прочетете инструкциите!
遵守文字说明要求!
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1. Om detta dokument
 – Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, 

även delar av texten, bara med vårt 
samtycke.

 – Ändringar som görs pga den tekniska 
utvecklingen, förbehålles.

2. Allmänna  
säkerhetsanvisningar

!
Fara om bruksanvisningen 
inte följs!

Bruksanvisningen innehåller viktig 
information för en säker hantering av ar
maturen. Särskild uppmärksamhet riktas 
mot eventuella faror. Om bruksanvis
ningen inte följs kan det leda till dödsfall 
eller allvarliga personskador.
• Läs bruksanvisningen noggrant.
• Följ säkerhetsanvisningarna.
• Förvara den tillgängligt.

 – Hantering av elektrisk ström kan leda 
till farliga situationer. Kontakt med 
strömförande delar kan medföra 
elektrisk chock, brännsår eller leda 
till döden.

 – Arbeten på nätspänningen ska 
genomföras av kvalificerad yrkes
personal.

 – Installationsföreskrifter och anslut
ningskrav som gäller i respektive land 
ska iakttas (t.ex. DE: VDE 0100,  
AT: ÖVEÖNORM E80011,  
CH: SEV 1000).

 – Använd endast originalreservdelar.
 – Reparationer ska genomföras i en 

auktoriserad verkstad.

3. XLED CAM 1
Användning
Sensorstrålkastare avsedd för vägg
montage både inom och utomhus.
Armaturen bör inte anslutas till en 
dimmer.

Utrustning
 – Vridbart strålkastarhuvud
 – Integrerad kamera med bländskydd.
 – Minneskort 8 GB.
 – Porttelefon.
 – Resetfunktion
 – Hantering via Steinel CAM app.

Funktionsprincip
 – IRsensorn uppfattar värmestrål

ningen från kroppar i rörelse (t.ex. 
människor, djur).

 – Värmestrålningen omvandlas elektro
niskt och tänder sensorstrålkastaren 
automatiskt.

 – Den säkraste rörelseregistreringen får 
du om armaturen monteras sidledes 
mot gåriktningen.

 – Räckvidden är begränsad om du går 
direkt mot armaturen.

 – Hinder (t.ex. träd, murar) skymmer 
sikten för sensorn.

 – Värmestrålningen registreras inte 
genom olika hinder (t.ex. väggar eller 
glasrutor) och då sker ingen koppling.

 – Plötsliga temperaturförändringar 
genom vädrets inverkan kan inte 
åtskiljas från värmekällor.

 – Kamera och porttelefon styrs via 
Steinel CAM appen.

Innehåll (bild 3.1)

Produktmått (bild 3.2)

Produktöversikt (bild 3.3)
A Strålkastare med sensor
B Låsning
C Anslutningsplint
D Väggfäste

E Sensorenhet
F Kamera
G Resetknapp
H Status LED
I Stickplats för minneskort
J 2 stoppskruvar

Anslutning (bild 3.4)
Nätanslutningens matarledning består 
av en 3ledarkabel:
L =  Fas (oftast svart, brun eller grå)
N = Neutralledare (oftast blå)

 = Skyddsledare (grön/gul)

Tekniska data
Hus, ljus och sensor
 – Mått (H × B × D):  

 275 × 210 × 167 mm
 – Spänning:  220-240 V, 50/60 Hz
 – Systemeffekt:  21 W
 – Projekterad yta front:  444 cm²
 – Ljusflöde:  2200 lm
 – Ljusutbyte:  106 lm/W
 – Ljusfärg:  3000 K (varmvit)
 – Färgåtergivningsindex:  Ra ≥ 80
 – Livslängd (L70 B50):  50000 timmar
 – Sensorteknik:  passiv-infraröd
 – Bevakningsvinkel:  

 180° med 45° öppningsvinkel
 – Bevakningsvidd:  10 m tangentiell
 – Montagehöjd:  1,8-2 m
 – Skymningsinställning:  10-10000 lux
 – Kommunikation: 

 Wifi 2400-2483,5 MHz
 – Sändeffekt:  < 100 mW
 – Grundljus:  0-40 %
 – Efterlystid:  

 1 min, 3 min, 10 min, 15 min
 – Temperaturområde:  

 -10 °C till +40 °C
 – Skyddsklass:  IP 44
 – Isolationsklass:  I

Kamera
 – Upplösning: 1280 × 720 px

 – Bildvinkel:
 horisontalt 110° 
 vertikalt 90°

 – Inställningsvinkel:
 horisontalt 90° åt båda sidorna 
 vertikalt 20° till 30°

 – Minneskort: max. 32 GB

4. Montage

Fara pga elektrisk ström!

Kontakt med strömförande delar kan 
medföra elektrisk chock, brännsår eller 
döden.
• Slå ifrån strömmen och avbryt spän

ningsförsörjningen.
• Kontrollera med spänningsprovare att 

alla ledningar är spänningsfria.
• Se till att spänningen inte kan slås 

till igen.

Risk för materiella skador!
En förväxling av anslutningarna kan leda 
till kortslutning.
• Identifiera anslutningsledningarna.
• Sammankoppla anslutningsledningar 

på nytt.

Montageförberedelser
• Kontrollera samtliga delar med 

avseende på skador. Är produkten 
skadad får den inte tas i bruk.

• Välj en lämplig monteringsplats.
 – Med hänsyn till räckvidden. 

(bild 4.1)
 – Med hänsyn till rörelsedetektering

en. (bild 4.2/4.3)
 – Vibrationsfritt. 
 – Bevakningsområde utan hinder.
 – Inte i explosionsfarliga miljöer.
 – Inte på lättantändliga underlag.
 – Titta inte direkt in i LEDlampan på 

nära avstånd (<20 cm).
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 – Stabil förbindelse till WLANroutern 
(2,4 GHz band).

Montageordning
• Kontrollera att spänningen är frånsla

gen. (bild 3.4)
• Lossa låsskruven. (bild 4.4)
• Lossa sensorarmaturen från vägg

fästet genom att trycka in låsningen. 
(bild 4.4)

• Markera borrhålen. (bild 4.5)
• Borra hål (Ø 6) och sätt i pluggar. 

(bild 4.6)
• Skruva fast väggfästet. (bild 4.7)
• Anslut nätkabeln enligt texten på 

klämmorna. (bild 4.8/3.4)
• Justera sensorstrålkastaren och 

fixera med stoppskruvar. (bild 4.9)
• Montera sensorstrålkastaren på 

väggfästet. (bild 4.10)
• Dra åt säkringsskruven. (bild 4.10)
• Slå till spänningen. (bild 4.10)

5. Konfiguration
Steinel CAM app

Android

iOS

• Ladda ner Steinel CAMappen.

Systemkrav
 – Samma 2,4 GHz WLANnät för sen

sorstrålkastaren och smarttelefonen 
eller surfplattan.

 – WLANroutern gör att apparaterna 
kan kommunicera med varandra.

 – Ingen förbindelse med ett gästkonto 
eller en repeater under konfigura
tionen.

Konfigurera armaturen
Strömförsörjningen tillslagen:
 – Armaturen bootar. 
 – StatusLED lyser röd.

Efter bootningen:
 – Tonsignal var 4:e sekund.
 – StatusLED blinkar rött.

• Öppna Steinel CAM appen.
• För in nätverkets namn och nätverk

snyckeln för WLANroutern i Steinel 
CAM appen. 

Under förbindelsen av armatur och 
WLANrouter:
 – En tonsignal varje sekund.
 – StatusLED blinkar snabbt grönt.

Smarttelefon och surfplatta är anslutna 
till armaturen:
 – Signalen tystnar.
 – StatusLED blinkar långsamt grönt.

• Konfigurera armaturen via Steinel 
CAM appen. 

6. Användning
Alla funktioner ställs in och handhas 
via Steinel CAM appen.

Fabriksinställningar
 – Efterlystid: 1 minut
 – Skymningsnivå: dagsljusdrift
 – Grundljus: 40 %

Efterlystid
Tiden (inkopplingsfördröjning) kan ställas 
in på värdena 1 minut, 3 minuter, 10 mi
nuter eller 15 minuter. Varje uppfattad 

rörelse tänder ljuset på nytt.

Skymningsinställning
Reaktionsnivån (skymning) kan ställas 
in steglöst från ca 10 till 10000 lux 
(dagsljusdrift).

Grundljus
 – Grundljus är en permanent belysning 

som tänds när skymningsnivån 
underskrids. Grundljuset kan ställas 
in steglöst från 10 % till 40 % av full 
ljuseffekt.

 – Vid rörelse i bevakningsområdet 
tänds ljuset med 100 % effekt. 
Därefter går lampan tillbaka till att lysa 
med grundljus.

Sätta i minneskortet
• Lossa låsskruven och ta bort  

skyddet. (bild 6.1)
• Sätta i minneskortet. (bild 6.2)
• Sätt på skyddet och dra åt  

låsskruven. (bild 6.4)

Rikta in kameran (bild 6.5)

Rikta in strålkastarhuvudet (bild 6.6)
• Lossa stoppskruvarna för att ändra 

inriktningen. Fixera den nya inriktning
en med stoppskruvarna. (bild 6.6)

Justera bevakningsområdet
För att utesluta felkopplingar eller för 
att övervaka utsatta ställen målinriktat, 
kan bevakningsområdet begränsas 
med täckfolie. Täckfolien klistras fast på 
sensorenheten.
 – Begränsa bevakningsområdets max. 

räckvidd med den övre täckfolien. 
(bild 6.7)

 – Begränsa bevakningsområdet 
horisontellt med den tillklippta 
täckfolien. Ett segment täcker ca 45°. 
(bild 6.8/6.9)

• Välj testläge när du justerar Steinel 
CAM appen.

Återställa till fabriksinställningar
• Lossa låsskruven och ta bort skyd

det. (bild 6.1)
• Håll ner resetknappen med nyckeln 

ca 7 sekunder tills signalen ljuder. 
(bild 6.3)

Under reset:
 – StatusLED lyser rött.

Efter reset:
 – Tonsignal var 4:e sekund.
 – StatusLED blinkar rött.

• Öppna Steinel CAM appen.
• Radera kamera i Steinel CAM appen.
• Konfigurera armaturen på nytt.
➜ "Konfigurera armaturen"

• Sätt på skyddet och dra åt låsskru
ven. (bild 6.4)

Kamerafunktion
 – Kameran spelar in en sekvens när 

sensorn detekterat rörelse.
 – Den filmade sekvensen sparas på 

minneskortet och kan hämtas när 
som helst.

 – Den registrerade informationen spa
ras bara på armaturens minneskort.

 – Maximalt två smarttelefoner eller 
surfplattor kan kopplas samman med 
kameran samtidigt.

 – På smarttelefonen eller surfplattan 
skapas en QRkod som kan läsas 
från en annan smartmobil eller 
surfplatta.

 – Användaren får ett pushmeddelande 
via Steinel CAM appen när sensorn 
har detekterat rörelse.

• Öppna Steinel CAM appen.
• Använda bildvisningen och portte

lefonen.

➜  Ytterligare information om funktion 
och inställningsmöjligheter finns i 
Steinel CAM appen.
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7. Rengöring och skötsel

Fara pga elektrisk ström!

Om vatten kommer i kontakt med 
strömförande delar kan det medföra 
elektrisk chock, brännsår eller dödsfall.
• Våtrengör inte armaturen.

Risk för materiella skador!
Felaktiga rengöringsmedel kan orsaka 
skador på lampan.
• Kontrollera att rengöringsmedlet inte 

skadar ytan.
• Rengör armaturen med en trasa och 

ett milt rengöringsmedel.

8. Åtgärdande av  
störningar

Armaturen tänds inte.
 – Säkringen inte påslagen eller defekt.

• Tillkoppla säkringen.
• Byt ut den defekta säkringen.

 – Avbrott i kabel.
• Kontrollera kabeln med spännings

provare.
 – Kortslutning i nätanslutningen.

• Kontrollera anslutningarna.
 – Nätströmbrytare från.

• Slå till strömbrytaren.
 – Felaktig skymningsinställning.

• Ställ in reaktionsnivån på nytt.
 – Bevakningsområde för litet.

• Kontrollera bevakningsområdet.
 – Ljuskälla defekt.

• Ljuskällan kan inte bytas ut. Hela 
armaturen måste bytas ut.

Armaturen släcks inte.
 – Ständig rörelse i bevakningsområdet.

• Kontrollera bevakningsområdet.
• Begränsa bevakningsområdet vid 

behov.

 – Nattljus har valts.
• Ställ in programmet utan nattljus.

 – Permanentljus valt.
• Avaktivera permanentljus.

Armaturen tänds utan förnimbar 
rörelse.
 – Armaturen har inte monterats vibra

tionsfritt.
• Fixera kupan.

 – Rörelse finns, men kan inte ses (t.ex. 
rörelse av ett litet objekt i armaturens 
omedelbara närhet).
• Kontrollera bevakningsområdet.

Ingen åtkomst till armaturen via  
Steinel CAM appen.
 – WLANrouter för långt bort från 

armaturen.
• Använd repeater.

 – WLANförbindelsen störd (t.ex. pga. 
tjocka väggar, skorsten, mur m.m.)
• Använd repeater.

Smarttelefon/surfplatta kan inte 
förbindas med armaturen.
 – En armatur är redan konfigurerad.

• Genomföra reset.
• Skanna QRkoden från den anslut

na terminalen.

Ingen livebildöverföring.
 – Armaturens temperatur för hög.

• Släck det permanenta ljuset.
• Låt armaturen svalna.

9. Avfallshantering
Elapparater, tillbehör och förpackning 
måste lämnas in till miljövänlig återvin
ning.

Kasta inte elapparater i hus
hållssoporna!

Gäller endast EU-länder:
Enligt det gällande europeiska direktivet 
om uttjänta elektriska och elektronis
ka apparater och dess omsättning i 
nationell lagstiftning, måste uttjänta 
elapparater lämnas in till miljövänlig 
återvinning.

10.  Försäkran om  
överensstämmelse

Härmed försäkrar STEINEL Vertrieb 
GmbH att denna typ av radioutrustning 
XLED CAM 1 överensstämmer med 
direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga 
texten till EUförsäkran om överens
stämmelse finns på följande web
badress:  www.steinel.de 
 

11. Tillverkargaranti
Denna STEINELprodukt är tillverkad 
med största noggrannhet. Den är 
funktions och säkerhetstestad enligt 
gällande föreskrifter och har därefter 
genomgått en stickprovskontroll. Steinel 
garanterar produktens fullgoda beskaf
fenhet och funktion.
Garantin gäller i 36 månader från 
inköpsdagen. Vi åtgärdar bristfälligheter 
orsakade av material eller tillverknings
fel. Garantin uppfylls genom reparation 
eller utbyte av bristfälliga delar efter vårt 
val. Garantin omfattar inte slitage och 
skador orsakade av felaktigt hanterande 
eller bristande underhåll och skötsel av 
produkten. Följdskador på främmande 
föremål ersätts ej.
Garantin gäller endast då produkten, 
som inte får vara demonterad, sändes 
väl förpackad med kort beskrivning 
av felet och fakturakopia eller kvitto 

(inköpsdatum och stämpel) till vår repre
sentant eller lämnas till inköpsstället.

Reparationsservice:
Kontakta nästa serviceställe för repa
rationer efter garantitidens utgång eller 
vid bristfälligheter som inte omfattas av 
garantin.

TILLVERKAR1 3 5Å R S
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TILLVERKAR
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12. Rättslig vägledning
Kameraövervakningslag (2013:460)
XLED CAM 1 har utvecklats för att 
användas utomhus. Det kan hända att 
lagarna i ditt land kan begränsa bevak
ningen av områden utanför ditt hus, din 
lägenhet eller din tomtgräns. Informera 
dig om den lokala lagstiftningen. För att 
värna om andra peroners privata sfär, 
bör du montera kameran så att inga 
bilder tas på offentliga platser, gator eller 
din grannes tomt. 
Vi rekommenderar dessutom, att infor
mera släkt, besökare och anställda om 
XLED CAM 1 och dess funktion.

Mer info om gällande lagar och regler 
finns på www.datainspektionen.se

Säkerhet
Observera, att du genom användningen 
av XLED CAM 1, inte automatiskt blir 
informerad om eventuella nödsituationer 
eller inbrott via Steinel CAM appen. Vid 
behov måste alltid ett nödsamtal göras 
av dig. STEINEL Vertrieb GmbH övertar 
inget ansvar för saknad och felaktig 
information eller upptagning.
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