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INSTALLATIE HANDLEIDING NL

APPARATEN OP BATTERIJEN:
Deze voorzorgsmaatregelen zijn geldig voor alle producten die zijn 
uitgerust met wegwerpbatterijen of oplaadbare batterijen. Door onjuist 
gebruik van de batterijen kunnen de batterijen vloeistof verliezen, 
oververhit raken of exploderen. De batterijvloeistof is bijtend, kan giftig 
zijn, brandwonden aan ogen en huid veroorzaken en is schadelijk bij 
inslikken.

INSTALLATIE:
Bevestig de beugel (A) in de gewenste positie met behulp van de 
schroeven (B) die in de verpakking zijn meegeleverd (Fig.2)

Controleer de werkafstand volgens de aanwijzingen in de tabel in Afb.3

LET OP: De sensor mag niet in de buurt van elektromagnetische of 
warmtebronnen worden geïnstalleerd of aan direct zonlicht worden 
blootgesteld.

Er kunnen maximaal 7 DOT-IR WI-XD-sensoren op een enkele X-driver 
worden toegepast. 

TECHNISCHE GEGEVENS

-  Maximale afstand tot X-driver: 8 meter.
-  Batterij model CR2450 (3V) lithium.

WERKING DEUR SCHAKELAAR:
- Deur schakelaar werking: wanneer de deur van de unit de sensor (F) 
afdekt, schakelen de armaturen die op de X-DRIVER zijn aangesloten uit, en 
vice versa bij het openen van de deur. Zie ook tabel met afstanden voor 
een goede werking van de sensor!

Om de werking van DEUR SCHAKELAAR naar DIMMER SCHAKELAAR te 
wijzigen, drukt u kort op leerknop (D).

WERKING DIMMER SCHAKELAAR:
- AAN-UIT functie: De op X-DRIVER aangesloten armaturen worden in- en 
uitgeschakeld door de hand kort voor de sensor (F) te bewegen.
- Functies DIMMER en LEVEL MEMORY: Door de hand stil voor de sensor (F) 
te houden, is het mogelijk om de helderheid van de armaturen aan te 
passen.
De X-driver heeft een geheugen en zal weer op de laatst gekozen stand 
aangaan.

Om de werking van DIMMER SCHAKELAAR naar DEUR SCHAKELAAR te 
wijzigen, drukt u kort op leerknop (D).
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Fig. 4

X-Driver set up voorbeeld

Fig. 3

laminate 

Material H max.
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glass 80-100mm

H1 

wood 160-180mm

Finish

dark oak

bright white

natural

extra light serigraphy 20mm

3mm

3mm

20mm

glass

aluminium brown

100-120mm 3mm

80-100mm 20mm

matt

H
1

H
1

H
H

CM2-XD

X-DRIVER

LED profile 

LED spotlight 

IR WI XD

max. 8mt

E

D

F

C

IR WI XD

IR WI XD

Aanmelden van IR-WI-XD op X-driver:

1.  Sluit de verlichting aan
2.  Leerknop (D) indrukken totdat het Lampje (E) constant gaat branden
3.  Kort (C) indrukken op X-driver, dan wordt lampje (C) blauw
4.  Kort (D) indrukken, blauwe lampje (C) en wit lampje (E) gaan uit.

Sensor is nu aangemeld op de X-driver

Rese�en X-driver:

1.  Kort (C) indrukken op X-driver, dan wordt lampje (C) blauw
2.  (C) 3 keer kort indrukken, lampje (C) knippert 2 keer
3.  Alle senoren van deze X-driver zijn afgemeld. 



Beschermingsklasse III apparaat.
Protection class III device.
Leuchte mit Schutzklasse III. Appareil 

avec classe de protection III.  

Het product moet gescheiden van het stedelijk afval worden afgevoerd en moet worden afgeleverd bij de inzamelcentra die zijn ingesteld volgens de 
geldende norm. Adequate gescheiden inzameling van afval draagt bij aan het voorkomen van negatieve effecten op milieu en gezondheid en bevordert 
hergebruik en / of recycling van materialen. 
The product must be disposed of separately from urban waste, delivering it to the collection centres established by the prevailing standard. 
Adequate sorted waste collection contributes to preventing negative effects on the environment and health and favours reuse and/or recycling 
materials. Incorrect disposal of the product implies the application of the administrative sanctions envisaged by the prevailing regulation. 

Die Leuchte muss getrennt vom Hausmüll entsorgt und entsprechend der geltenden Richtlinien, an den vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. 
Die angemessene getrennte Sammlung trägt dazu bei, eventuelle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und die 
Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien zu begünstigen. Die unsachgemäße Entsorgung bringt die Anwendung administrativer Strafen 
mit sich, die in den geltenden Richtlinien vorgesehen sind.
Le produit doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers en le portant dans les déchetteries prévues par la réglementation en vigueur. 
Un tri sélectif approprié contribue à éviter des possibles effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des 
matériaux. L'élimination abusive entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

Apparaat alleen voor binnengebruik.
Device only for indoor installation.

Leuchte nur für die Installation im Innenbereich. 
L'appareil doit être uniquement installé à l'intérieur. 
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