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Belangrijk !  
• Alleen geschikt voor verlichting 
• Plaats de piramide permanent bij het raam met het 

driehoeksvenster naar buiten gericht ! 
• De inval van het daglicht op de piramide mag niet belemmerd 

worden door gordijnen, vitrage, jaloezieën, rolluiken en 
zonneschermen. 

• Voorkom dat de piramide in de lichtbundel van een 
schemerlamp staat. 

 
Binnen enkele minuten heeft u de schemerschakelaar in werking. Lees 
daarvoor aandachtig deze handleiding.   
De schemerschakelaar werkt binnen één ruimte zoals de woonkamer 
en mogelijk in de naastgelegen ruimten. Dit is afhankelijk van het soort 
muren en vloeren in uw woning. 
 
In gebruik nemen 
 
Stekkerschakelaars 
1) Steek de stekkerschakelaars in de gewenste wandcontactdozen 

als controle zal het inwendige indicatieledje kort oplichten: OK. 
2) Doe vervolgens de stekkers van de lampen die u automatisch wilt 

schakelen in de stekkerschakelaars.  
3) Controleer of de schakelaars in het snoer of op de lamp op ‘aan’ 

staan door de toets aan de zijkant kort in te drukken. 
Piramide 
1) Zet de schuifschakelaar onder de piramide op ‘off’. 
2) Plaats de twee AAA alkaline batterijen in het daarvoor bestemde 

vakje. Let op dat u de + en – pool op juiste wijze aanbrengt. 
3) Zet de schuifschakelaar onder de piramide op de middelste -of 

bovenste stand. 
4) Plaats de piramide in het raam, mogelijk kan een lamp aan -en uit 

afhankelijk van het lichtniveau tijdens de handelingen. Als het 
schemer wordt of donker is gaan alle lampen aan.  

Afstandsbediening 
1) Plaats de bijgevoegde batterij in het daarvoor bestemde vakje 

van de afstandsbediening. Let op dat u de + en – pool op juiste 
wijze aanbrengt. 

 
2) Druk achtereenvolgens op een van de toetsen 1, 2 of 3; hiermee 

schakelt u de betreffende lampen op afstand aan -en uit. De rode 
LED aan de bovenzijde gaat kort tijdens het zenden van het 
radiosignaal. 

3) Door het drukken op de ‘auto’ toets van de afstandsbediening 
kunnen alle lampen in een keer uit of aan worden gedaan.  
 
         De schemerschakelaar is nu klaar voor gebruik. 
 
NB. Wanneer de lampen niet reageren op de piramide of 
afstandbediening lees dan de instructie bij de zend –en 
ontvangcode.  Zie ook de website voor meer informatie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het instellen van de uittijd aan het einde van 
avond 
U wilt bijvoorbeeld dat omstreeks 23.00 uur de lampen uit gaan. 
1) Neem op dat tijdstip de piramide in uw hand en zet de      
        schuifschakelaar onder de piramide op ‘off’. 
 
 
 
 
2) Druk op het zwarte toetsje totdat het lampje achter het  
         driehoeksvenster  knippert, laat dan het toetsje los.  
3) Zet de schuifschakelaar in de bovenste stand. De piramide zal nu 

de lampen uit, aan –en weer uitzetten. De volgende avond gaan 
nu alle lampen om ca. 23.00 uur uit.  

Opm: Wilt u dat s'nachts de lampen niet willekeurig nog een keer 
aangaan gedurende enkele minuten, zet dan de schuifschakelaar in de 
middelste stand. 
 
Wilt u na verloop van tijd een andere tijd instellen herhaal dan de 
bovenstaande procedure of haal dan de batterijen uit de piramide en 
plaats deze terug en herhaal de bovenstaande procedure. 
 
De zend -en ontvangcode 
De zend –en ontvangcode is al vanaf de fabriek voor u ingesteld. 
Mocht een of meerdere stekkerschakelaars niet reageren op de 
afstandbediening en/of piramide dan kunt deze opnieuw instellen door 
de toets op de stekkerschakelaar minstens 5 seconden ingedrukt te 
houden totdat het inwendige ledje gaat knipperen en laat de toets los. 
Druk op dat moment ook op de gewenste 1,2 of 3 toets van de 
afstandbediening waarmee u deze stekkerschakelaar wilt bedienen. 
Als al een lamp is aangesloten zal deze aan –of uitgaan. Ze zijn nu 
gekoppeld. U kunt aan ook meerdere stekkerschakelaars aan dezelfde 
afstandsbediening toets koppelen bij set uitbreiding.  
Voor het koppelen van de piramide geldt dezelfde procedure. Druk 
eerst weer 5 sec op de stekkerschakelaar en daarna op het zwarte 
toetsje linksonder op de piramide.  
Ook kunnen meerdere lichtsensors binnen een woning voor 
verschillende ruimtes en uit-tijdstippen worden toegepast.  
Let op ! de stekkerschakelaar kan max 10x gekoppeld worden, 
wanneer deze niet meer wil koppelen druk dan minstens 10 sec op de 
toets zodat het geheugen van alle koppelingen is gewist en herhaal de 
procedure.   
 
Uitbreiding voor smartphone bediening  
De schemerschakelaar kan ook worden worden bediend door een 
smartphone of tablet. Waar de bijgeleverde afstandbediening beperkt 
is tot het aan/uit doen van drie stekkerschakelaars kan dit bij 
smartphone/tablet naar behoefte tot maximaal 30 stuks worden 
uitgebreid. Iedere stekkerschakelaar kan ook als tijdschakelaar worden 
ingesteld voor het automatisch aan -en uitzetten van de lampen 
aanvullend op de automatische lichtsensorfunctie. Bijvoorbeeld, 
wanneer u vroeg in de ochtend in het donker opstaat, en vooraf 
automatisch de lampen in de woonkamer wilt aandoen. Of, als u een 
ander schakeltijdstip op de verdieping wilt instellen omdat de 
lichtsensor in de woonkamer is geplaatst. Om de stekkerschakelaars  
onderling te onderscheiden kan hieraan een naam worden gegeven 
bijv. ‘ schemerlamp zithoek ‘ Voor de uitbereiding is een Repeater 
FRL103 nodig, deze is te bestellen op de website www.freelux.nl. 
 
Garantie uitsluiting 
Garantie als gevolg van onoordeelkundig gebruik, openen of 
beschadigen  van de producten, is uitgesloten. 
 
Conformiteit 
De FRL103 voldoet aan de CE richtlijnen, kijk op de website 
www.freelux.nl voor de betreffende declaratie. 
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