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Aan/uit controle (SC1 t/m 4)
Hiermee kunt u 1 van de 4 vaste 
programmastanden selecteren (zie 
bovenstaand overzicht).

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

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

Stand-by dimniveau 
Druk op de knop “stand-by dimni-
veau” om het stand-by dimniveau in 
te stellen op 10% / 20% / 30% / 50%.

Stand-by tijd
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.

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

Handleiding afstandsbediening
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%

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 aan. 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

Test (2s)
De knop “Test (2s)” is voor testdoel-
einden 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. Hel-
derheidsinstellingen: uitschakelen.
Druk op een willekeurige toets om de 
testmodus te verlaten.

Afstand
De aanbevolen afstand tussen de 
inductor en de sensor is 4m breed. 
De installatiehoogte van sensorsec-
tie van het plafond is 3-6m en de 
wandmontage hoogte dient 1-1.8m 
te zijn;
De afstandsbediening stuurt een 
afstand van max 15 meter aan (op 
sommige plaatsen kan de afstands-
bediening een afwijking vertonen).  
Gewicht van de afstandsbediening 
(inclusief batterij): 56.5 g


