
Handleiding schemerklok 

Een schemerklok is een klok die de lampen aan schakelt wanneer het donker is en uitschakelt 

wanneer het (bed)tijd is. De schemerklok moet dus de schemering detecteren en de tijd moet binnen 

een bepaald tijdsslot liggen, om de lichten aan te laten gaan. Om ervoor te zorgen dat het licht niet 

gaat knipperen, moeten licht of schemering gedurende één minuut onafgebroken gedetecteerd zijn 

om het licht te schakelen.  

 

Het display schakelt na twee minuten uit, drukken op de 
middelste- of rechterknop, of draaien aan de rechter knop 
schakelt het display weer aan.  
De linkerknop wordt gebruikt om de gevoeligheid voor het licht 
te regelen. Draai hier alleen aan wanneer de schemering niet 
goed gedetecteerd wordt. Drukken op de rechterknop schakelt 
het licht handmatig aan of uit, en gaat bij nogmaals drukken 
daarna weer terug naar de geprogrammeerde instelling.  
Met de middelste knop ga je naar de instellingen. 

 

      

Modus Sensor status (klok en schemersensor) 

 
Schakel op tijd en schemering 

 
Het licht mag aan (klok) of het is het donker (nacht) 

 
Schakel alleen op tijd 

 
Het licht moet uit (klok) of het is licht (dag) 

 
Schakel alleen op schemering 

 
Schemering minder dan één minuut gedetecteerd 

 
Schakel niet (uit stand) 

 
Sensor uitgeschakeld door geselecteerde modus 

  
 

Sensor defect, back-up voorziening ingeschakeld 

De middelste knop wordt (kort) ingedrukt om naar de tijdinstellingen te gaan. Stel achtereenvolgens: 

Van uur, Van minuten, Tot uur, Tot minuten, Modus, Tijd uur, Tijd minuten. 

Draaien aan de rechter knop veranderd de instelling, drukken op de rechterknop geeft de volgende 

instelling. Vergeet niet om weer op de middelste knop te drukken om de instellingen op te slaan en 

de schemerklok weer aan te zetten. 

Wanneer de middelste knop langer dan twee seconden wordt ingedrukt, dan kan de datum, de 

zomer/wintertijd en driftcorrectie worden aangepast. Wanneer de klok na een periode van minimaal 

een maand, minder dan 10 minuten wordt verzet, wordt de driftcorrectie automatisch aangepast. 

Ook hier veranderd draaien aan de rechter knop de instelling, en geeft drukken op de rechterknop de 

volgende instelling. Vergeet niet om weer op de middelste knop te drukken om de datuminstellingen 

op te slaan en de schemerklok weer aan te zetten. 

 

Bij problemen: 220V stekker er uit halen en de schemerklok reset zich met behoud van instellingen. 


