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Description 
HRC-05 gir en rask og enkel måte å tilpasse innstillinger av LedgeCircle  PIR MinMaxOff armaturer. 
Innstillinger endres ved å anvende de funksjoner som her er beskrevet. Armaturen gir et lydsignal (beep) 
når ny instilling er mottatt. En kan til enhver tid tilbakestille eller endre innstillinger med fjernkontrollen eller 
dip-bryterne i armaturen. Fjernkontrollen kan ikke anvendes til å stille inn LedgeCircle med radar sensor.

Permanent Av/På funksjon
Knappen tenner eller slukkes lyset, og frakobler 
sensoren. For å endre denne innstillingen, trykk 
“Auto Mode”eller “Scene mode”.

Auto Mode
Trykk “Auto Mode” knappen, sensoren aktiveres 
og går tilbake til de innstillinger som ble satt før 
lyset ble tent eller slukket.

Tilbakestillingsfunksjon
Ved å trykke RESET knappen deaktiveres alle 
innstillinger satt med fjernkontrollen. Armaturen 
går tilbake til innstilling satt med dip-bryterne i 
armaturen.

Dim +/-
Trykk og hold + eller - knappen for å justere lys-
styrken mellom 10% og 100% i etterlystiden.

Test modus
Knappen “Test 2s” anvendes kun for testing. I Test 
modus er etterlystiden redusert til 2 sek. Hvile-
tiden og dagslyssensoren er frakoblet. Avslutt Test 
modus ved å trykke “RESET” eller “Scene mode” 
eller “Hold time” knappene.

100% 50% 10%

10% 20% 30%

Registreringsområde
Disse funksjonene er ikke i bruk.

Dimmingsnivå i ventetiden
Anvend disse knappene til å sette ønsket 
dimmingsnivå under Ventetiden.

30s 1min Etterlys tid (Hold Period)
Anvend disse knappene til å sette ønsket varighet 
av Etterlys periode (Hold Period).5min 10min 30min

10s 1min Ventetids Periode (Standby Period)
Anvend disse knappene til å sette ønsket varighet 
av Ventetids perioden (Standby Period).10min 30min  +

0s
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Effektuttak
Ved å trykke på disse 2 knappene skifter effekten 
mellom 80% og 100%. Dette gjør det mulig å 
spare strøm i områder der 80% effekt er tilfreds-
stillende.

Lux frakobling
Trykk på knappen og den innebygde dagslys-
sensoren frakobles. Alle detekterte bevegelser 
tenner armaturen uavhengig av annet lys eller 
dagslys i rommet.

Dagslysnivå
Ved å trykke på denne knappen overskrives 
eksisterende lux verdi med den aktuelt målte 
dagslysnivå. Dette blir da det nye lux nivået. Er 
lyset over dette nivået tennes ikke armaturen ved 
bevegelser/detekteringer for å spare energi.

2Lux 10Lux 50Lux

Anvend disse knappene til a stille inn ønsket nivå 
for dagslyssensoren. Når nivået av naturlig lys fra 
omgivelsene er lavere enn ønsket nivå, vil arma-
turen tenne PÅ.

Manual styring/Semi-auto modus (fravær detektering)
Denne funksjonen er ikke i bruk.

Registrerings Etterlys Vente Dim nivå Dagslys 
Nivå  tid periode Etterlys perode sensor
100%   1 min 10 min 10%   2 Lux
100%   5 min 10 min 10%   2 Lux
100% 10 min  30 min 10% 10 Lux
100% 10 min +   10% 50 Lux

Scene modus
For SC1 - SC4 kan man velge mellom disse alternative innstillinger. 


