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       AAN/UIT 
Druk op “ON/OFF” knop, het licht blijft permanent aan of uit. 

* Druk “Auto Mode” , “RESET” of “Scene mode” knop om deze modus te verlaten. 
 

         Auto Modus 
Druk op  “Auto Mode” knop, de sensor gaat werken en alle instellingen 

blijven hetzelfde tot het licht wordt aan- of uitgeschakeld. 

                Reset 
Druk op “RESET” knop, de DIP switches nemen de controle van de lampen 

over; 

           Auto Modus 
 

Instel modus Detectie 
gebied 

Wachttijd Daglicht 
drempel 

Stand-by 
periode 

Stand-by 
dimniveau 

SC1 100% 30 sec. 2Lux 1min 10% 

SC2 100% 5 min. 10Lux 10min 10% 

SC3 100% 10 min. 50Lux 30min 10% 

SC4 100% 30 min. Disable +∞ 10% 
 

 Test 2s) 

         De knop “Test (2s)” is voor testdoeleinden na inbedrijfstelling. 
Door op deze knop te drukken, gaat de sensor automatisch naar 
testmodus (houdtijd is slechts 2 sec.), stand-by periode en 
daglichtsensor zijn uitgeschakeld. Deze modus kan worden beëindigd 
door op "reset", "Auto mode", "scene mode" of "hold time" te drukken. De 
sensorinstelling is overeenkomstig veranderd. Helderheidsinstellingen: 
uitschakelen. Testmodus verlaten,druk dan op een willekeurige toets.  
 

 
 

 
 

Aan/uit controle 
 

 
Detectiebereik 

 

 
Wachttijd 

 

Daglicht drempel 
 

 
Stand-by tijd 

 

Stand-by dimniveau 

Men kan uit 4 vaste programmastanden in de 

afstandsbediening kiezen. 

 
 

Druk op de knop "detectiebereik" om het detectiebereik 
in te stellen op 100%/75% /50% /10%. 
 

 

Druk op de knop "wachttijd" om de wachttijd in te 
stellen als 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 
20min / 30min. 

 
 

Druk op de knop "daglichtsensor" om de 
daglichtdrempel in te stellen als 2Lux / 10Lux / 
30Lux / 50Lux / 80Lux / 120Lux / uit. 
 

Druk op de knop "stand-by-tijd" om de stand-by-tijd in 
te stellen als 0s / 10s / 30s / 1min / 5min / 10min / 
30min / + ∞. Opmerking: "0s" betekent aan / uit-
bediening; "+ ∞" betekent dimmingsregeling op twee 
niveau's. 

 

Druk op de knop "stand-by dimniveau" om het 

stand-by dimniveau in te stellen op 10% / 20% / 

30% / 50%.

 

Afstandsbediening HD02R 

De afstand tussen de inductor en de sensor is 
4m breed. Aanbevolen installatiehoogte van 
sensorsectie van het plafond is 3-6m; 
Wandmontage hoogte dient 1-1.8m te zijn; 

De afstandsbediening bestuurt de meest 
afgelegen afstand van 15 meter (op 
verschillende plaatsen kan de 

afstandsbediening een afwijking vertonen) 

Gewicht (inclusief batterij): 56.5 g 
 

            Sensor Installatie Methode 

 


