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Manual Z-aim 80NORDIC++ 

Bildförklaring 

1. Monteringsplatta 
2. Strömkabel 5 meter 
3. Skruvar för montering av solcellspanelen (x2)  
4. Solcellspanel 6 watt Amorhpus 
5. Batteri 
6. Transparent lyktglas 
7. Skruvar för montering av lampa (x2) 
8. PIR Sensor (rörelsesensor) 
9. AUTO/OFF knapp 
10. Duration Time Adjusting Knob (Inställning      
av brinntid) 
11.Sensitivity Adjusting Knob (Inställning av 
sensorns känslighet) 
12. Lux Control Adjusting Knob. Inställning för 
vid vilket ljus lampan tänder för rörelse. 
 
 AUTO/OFF knapp 
 Rödljusfilter 

 
 
Montering av solcellspanel. 
 
För att uppnå högsta funktion är det viktigt att du utför monteringen av solcellspanelen 
på ett korrekt sätt.  
 

1. Som regel bör en solcellspanel alltid monteras i söderläge med så fri sikt mot solen 
under så lång tid av dagen som möjligt, för maximal laddning av batteriet.  

2. Eftersom solens höjd på himlen varierar med årstiden, är det även viktigt att ibland 
korrigera panelens vinkel. Solens infallande strålar skall alltid träffa panelen så 
vinkelrätt som möjligt för högsta möjliga laddning. Om panelens vinkel mot solen är 
mycket felaktig kan hela 80 % av solcellspanelens laddförmåga förloras. 

3. När du valt ut den bästa tänkbara platsen för panelen monterar du den med 
medföljande skruvar. Förborra gärna så går det lättare att dra in skruvarna. 

4. Justera panelens vinkel genom att välja något av det befintliga haken på fästena. 
 

Skötsel av solcellspanel. 
 

1.  Solcellspanelen skall hållas så ren från smuts som möjligt: löv, barr, fågelskit 
etc., kan annars kraftigt minska panelens laddförmåga. 

2.  Du skall därför med jämna mellanrum kontrollera att panelen är ren. Rengör 
panelen försiktigt genom att plocka bort föremål och därefter torka försiktigt 
med en ren fuktad trasa.  
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Montering av rödfilter: 
 

1. Ta bort det lilla klistermärket som sitter i ena hörnet på lampglaset. 
2. Lossa lite av skyddstejpen bak på rödljusfiltret. 
3. Sätt fast rödfiltret exakt efter ena kortsidan. 
4. Stryk försiktigt fast rödfiltret på hela glaset. 
5. Om det uppstår några bubblor, punktera dem försiktigt med en knappnål och tryck ut 

luften.  
 

Solcellens funktion 
 

Solcellspanelen sköter automatiskt laddningen av batteriet i 80Nordic ++.  
Belysningen är utrustad med en 6 watts Amorphus solcellspanel av mycket hög kvalitet. 
Denna typ av solcellspanel kallas även ”clody weather type” på grund av sin förmåga att 
ladda vi lägre instrålning av direkt sol än andra sorters solceller. Maximal laddning uppnås 
dock endast i direkt solljus. 
Solcellspanelens storlek är sommartid mer än tillräcklig för att ladda ett batteri med en storlek 
på 12 Ah. Denna stora panel är en anpassning mot vårt nordiska klimat med få soltimmar 
under vintern. Vill man kan man givetvis använda ett större batteri till belysningen. 
 

En faktor som vi inte kan påverka är att stark kyla minskar batteriets kapacitet och förmåga att 
laddas. Vill man använda belysningen i norra Sverige under vintern kan man därför vinna på 
att montera ur batteriet ur lampkroppen, förlänga batterikablarna och sedan placera batteriet i 
tex. en liten platslåda. Lådan med batteriet grävs sedan ner i snön. På så sätt utsätts aldrig 
batteriet för extrem kyla och både laddar och behåller sin kapacitet bättre.    
 

Montering av belysningen. 
 

80Nordic ++ är utrustad med ett lamphus med 80 stycken ledlampor på vardera 0.075w och är 
försedd med ställbar rörelsesensor, Lux kontroll och inställning för brinntid vid varje 
detekterad rörelse. För att skydda batteriet från att skadas är belysningen försedd med ett 
inbyggt över-/urladdningsrelä. Den nedre brytpunkten för reläet är ca 4.5V. Lampkroppen 
innehåller ett laddbart förslutet 6V blybatteri på 4Ah som är enkelt utbytbart.  
 

Var noggrann när du väljer belysningens monteringsplats så uppnår du högsta möjliga 
funktion. 
 

Tänk på: 
 

1. Att sensorns räckvidd är begränsad. Ett lämpligt avstånd fram till åteln/foderplatsen är 
ca 7 meter. Då täcker sensorn väl in området både framför och bortom åteln. 

2. Montera inte lampan allt för högt, om du vill se tex. penseln under magen på galtar. 
3. Montera alltid belysningen med ljuset riktat bort från din position. Annars riskerar du 

att bländas eller få reflexer etc. i ditt kikarsikte. 
4. Oavsett att belysningen tål vatten, så tjänar du på att förse belysningen med ett litet tak 

och sidor. Detta enkla skydd ökar avsevärt driftsäkerheten under vintern genom att 
minska risken för att kondens, frost eller snö att lägger sig på sensorns glas etc. 

5. När du valt monteringsplats så använder du medföljande skruvar för att montera 
belysningen. Förborra gärna så går det betydligt lättare att dra in skruvarna. 
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6. Solcellspanelens storlek gör att den är lättast att montera på en bräda som först skruvas 
fast tvärs över trädet. Tänk på att använda skruv och inte spik så är det lätt att 
demontera utan att det blir kvar metall i trädet.  

Inställningar 
 

Efter att lampan laddat i tre dagar - slå över startknappen i AUTO läget. 
 
Undertill på rörelsesensorn hittar du tre små vred: TIME / SENS / LUX 
 

1) TIME: Inställning för hur lång tid lampan lyser vid varje detekterad rörelse. 
Observera att lampan lyser konstant så länge något befinner sig inom sensorområdet. 
Minsta inställbar brinntid är 10 sekunder och max är 1 minut. 

2) SENS – Inställning av rörelsesensorns känslighet. Om du vrider mot + blir sensorn 
känsligare och mot – blir den okänsligare. Vi rekommenderar att du ställer den i sitt 
känsligaste läge till att börja med. 

3) LUX : Lux kontrollen har en inbyggt fotocell som mäter platsens befintliga ljus och 
sedan aktiverar belysningen efter  inställt värde. Funktionen ger dig kontroll över vid 
vilket ljusförhållande lampan aktiveras.   
Belysningen kan alltså ställas att bara vara aktiv under dygnets mörka del. Om du vill 
att lampan skall tända först när det blivit helt mörk vrider du vredet mot måntecknet. 
Om du vrider den helt mot soltecknet är den lampan aktiv även i dagsljus. Prova dig 
fram till vad du tycker är lämpligt. Gå framför lampan för att testa inställning. 
 

Rörelsesensor (PIR - detektor) 
 

Rörelsesensorns detektionsområde är ca 140 grader och minst 7 meter beräknat vid +25 
graders temperatur. Rörelsesensorns känslighet/räckvidd ökar vid lägre temperatur; detta 
beror på att temperaturskillnaden mellan djur och omgivningen ökar och att sensorn därav 
lättare läser av detta. 
Utifrån detta kan alltså antas att djuren alltid detekteras lättare på vintern, så är ändå inte alltid 
fallet eftersom vissa andra faktorer spelar in. 
 

1. Kallt väder i samband med blås, kyler effektivt ner djurets päls och minskar sensorns 
möjlighet att detektera någon värmeutstrålning. 

2. Djurens päls blir betydligt tätare under vintern vilket ger betydligt lägre 
värmeutstrålning. 

Generellt kan sägas att belysningens rörelsesensor har en ganska konstant förmåga att 
detektera rörelse. Räv etc. kan dock vintertid kräva att man monterar den lite närmare.  
 

Batteribyte: 
 

Varning: När du byter batteriet skall On/Off. knappen ställas i läget OFF  
 

Batteriet har en beräknad livslängd på ca 3 år.  
 

1. Det gamla batteriet byts genom att du först skruvar ut bakstyckets fyra skruvar.  
2. Skruva bort byglarna som ligger över batteriet.  
3. Demontera försiktigt batterikablarna från batteriet. 
4. Lyft försiktigt ut det gamla batteriet. 
5. Montera batterikablarna till det nya batteriet. Observera att det är av yttersta vikt att du 

monterar kablarna rätt, annars riskerar du att belysningen tar allvarlig skada. 
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6. Det förbrukade batteriet lämnar du in till närmaste återvinningsstation.  
 

Om belysning inte brukas under en längre tid, skall batteriet laddas med 4 månaders 
mellanrum för att behålla livslängden. Batteriet håller bättre om panelen sitter i så att viss 
laddning kan ske varje dag genom infallande solljus från ett fönster eller takbelysning. On/off 
knappen skall då stå i läge off. 
 

Problemlösning: 
 

Symtom: Belysningen fungerar inte som den skall.  
 

Kontrollera att: 
 

1) Belysningens kontakt står i läge AUTO. 
2) Lux kontrollens vred är fel inställd för rådande ljus. 
3) Rörelsedetektorn inte är för okänsligt inställd, vrid mot + 
4) Solcellspanelens kontakt sitter i ordentligt. 
5) Batteriets spänning inte är under 4.5V 
6) Låt belysningen ladda med On/Off knappen i läge off i några dagar 
 

Vanliga symtom vid låg strömstyrka i batteriet är: 
 

1. Dålig räckvidd på rörelsesensorn. 
2. Tänder inte alls, urladdningsreläet har brutit strömmen vid 4.5V för att hindra att det 

skadas i kyla. 
3. Lampan reagerar dåligt på On/Off knappen. 
4. Belysningen tänder några gånger men sedan inte alls. 

 
Vanliga fel vid dessa symtom är: 

 

1. Batteriet är trasigt eller förbrukat. 
2. Solcellspanelens vinkel mot solen är fel inställd. 

 
Att ladda belysningens batteri med batteriladdare. 
 

1. Laddaren skall vara 6V. 
2. Öppna belysningen genom att demontera fyra skruvar bakifrån. 
3. Lösgör batteriet från byglarna genom att demontera de fyra skruvarna. 
4. Koppla batteriet till laddaren: + är röd och – är svart. 
5. Batteriet bör ej laddas genom solcellspanelens ingång då detta kan skada 

överladdnings/urladdningsskyddet. 
 
Hos oss hittar du även en lämplig, kombinerad 6V-12V laddare och en strömkonverter från 
12V till 6V utrustad med polvändbara stiftkontakter. Med denna kan man driva belysningen 
direkt från ett 12V bilbatteri om man tex. vill använda belysningen tillfälligt utan att montera 
solcellspanelen. Konvertern kan även användas för att driva övrig 6 volts utrustning som 
foderspridare, åtelkameror etc.   
 


