
Installatie
handleiding

De detectiesensor heeft een circulair bereik, de detectiezone kan worden vergroot of verkleind
afhankelijk van de situatie en installatie hoogte. 

Bij detectie zal de sensor inschakelen naar 100% lichtvermogen,
de inschakeltijd kan worden ingesteld van 5seconden tot 30min.
Zodra er geen detectie meer wordt waargenomen zal het armatuur
terugschakelen naar de ingestelde stand-by stand.

Afstandbediening Sensor instellingen HDR03R

SAGA SMART WAVE SENSOR

Dit product is alleen bestemd voor normaal gebruik. Bij aanpassingen,
toevoegingen of wijzigingen aan het component vervalt de garantie
aanspraak. U dient bij ontvangst het onderdeel op beschadigingen te
controleren. Bij beschadiging mag het in geen geval in gebruik genomen
worden. Wanneer aannemelijk is dat veilig gebruik niet gewaarborgd kan
worden, dient u het apparaat direct buiten gebruik te stellen en
onbedoeld gebruik ervan te voorkomen.
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Druk op aan/uit en het licht blijft op
deze instelling. Om de aan/uit instelling
te beeindigen druk “AUTO MODE”,
“RESET” of “APPLY” knop.

Druk op de “AUTO MODE” knop en
de vooraf ingestelde keuzes worden
geactiveerd.

Druk op de knop “DETECTION RANGE”
om het sensor bereik in stellen 100-
75- 50 of 10%.

Druk op de knop “HOLD TIME” om de
detectie tijd 100% licht in the stellen, 5sec,
30sec, 1min, 5min, 10min, 15min of 30min.

Druk op de knop “STAND-BY DIMMING LEVEL” om
de gewenste lichtsterkte in de stand-by stand in te
stellen, 10- 20- 30 of 50% van het maximale.

Druk op de knop “STAND-BY PERIOD” om de
stand-by tijd in te stellen. 0sec(uit), 10sec, 30sec,
1min, 5min, 10min, 30min of +∞  (altijd aan)

Druk op de knop “DAYLIGHT SENSOR” om de
lichtgevoeligheid van de LDR schemerschakelaar
te activeren en in te stellen. 2Lux, 10Lux, 30Lux,
50Lux, 80Lux, 120Lux of uitgeschakeld.

Knippert bij het
bij het indrukken
van een knop 1, Druk op de “RESET” knop om het licht

op maximale sterkte te laten branden.
2, Druk op de “RESET knop en de sensor
gaat naar de fabrieksinstellingen. 100%
detectie, detectie tijd 5sec, stand-by stand
en schemerschakelaar uitgeschakeld.

Knippert na het indrukken van
de “APPLY” knop

1, Stel de lichtsterkte in, in de ON/OFF functie.
2, Stel de lichtsterkte in, in de SENSOR functie.

Druk op START om daarna de instellingen
aan te passen.

Druk op “MEMORY” om de wijzigingen
op te slaan. De vorige instellen zijn dan
vervallen.

1, Druk op “APPLY” om de opgeslagen
instelleingen te starten.
2, Druk op “APPLY” om eenmalig instellingen
te wijzigen zonder deze op te slaan “MEMORY”.
Dit moet binnen 30sec gebeuren anders gaat
de sensor terug in de opgeslagen instelling.

Met de “TEST” knop kan snel het detectie
bereik worden getest. Om snel te testen
is de detectie tijd maar 2 seconden.

Attentie

1. In de ON/OFF functie werken de overige instelknopen niet.
2. Druk op “AUTO MODE”, “APPLY” of “RESET” knop alvorens de instellingen te wijzigen.
3. Druk op “START” en “MEMORY” om de instellingen op te slaan.
4. Het licht van het armatuur knippert als bevestiging dat de wijzigingen ontvangen zijn. 
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