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INSTALLATIE/ AAMELDEN
A. Aanmelden
1. Open het deur/raamcontact en plaats de bijgeleverde batterij. (Let op: als er geen
losse batterij is bijgeleverd, dan is deze al geplaatst. Dit kunt u testen door het
magneet langs de zender te halen. De zender zal een rood licht geven).
2. Log in op Mijnsmartalarm.nl en ga naar Instellingen
3. Selecteer het deur/raam contact en klik op Toevoegen.
4. Leg het deur/raam contact tegen de bijgeleverde magneet en haal deze
vervolgens uit elkaar totdat er 3x rood licht verschijnt. Leg de onderdelen
vervolgens weer tegen elkaar aan, ook nu verschijnt er 3x rood licht.
5. U krijgt de melding Apparaat succesvol toegevoegd en wordt doorverwezen naar
Aangesloten apparaten. Vindt u het deur/raam contact tussen de overige
apparaten, dan is de aansluiting gelukt. Is dit niet het geval? Herhaal
bovenstaande handelingen dan om de 10 seconden.
B. Montage
(Belangrijk: Deze sensor kan niet gemonteerd worden op een metalen ondergrond)
1. Plak de detector op de gewenste plaats met behulp van de bijgeleverde
dubbelzijdige bevestigingstrips.
2. Plaats de magneet op het bewegende deel (deur of raam) vlakbij de zender. Laat
een ruimte van maximaal 1 centimeter over, op het moment dat de deur
gesloten is. Zie afbeelding 1 en 2
1) Voor de bescherming van uw lade of kast, raden wij u aan om de magneet
en detector aan de binnenzijde van de beschermde objecten te plaatsen
indien mogelijk.
2) Het RF-zendbereik zal zeer laag worden door een verzwakking van het
radiosignaal wanneer de zender op een metalen oppervlak wordt
gemonteerd.

Afbeelding 1

afbeelding 2
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C. Testen
1. Zet het alarm op Away modus.
2. Open de deur of het raam. De zender met LED light zal aangeven dat de zender
bezig is.
3. Als het deur/raam contact is aangemeld op de basiscentrale, zal de basiscentrale
direct reageren wanneer de deur of het raam geopend wordt.
4. Zet het alarm weer terug op Home modus.

BATTERIJ VERVANGEN
U kunt op de volgende manier de batterij vervangen:
Open het deur/raamcontact en verwijder de printplaat. Dit kunt u doen door gebruik
te maken van een pen of een schroevendraaier. Verwissel vervolgens de batterij. Het
gaat om een 3V CR-2032 Lithium batterij

BATTERIJ BESPARENDE FUNCTIES EN ANDERE
INSTELLINGEN
SW1 Aan

Verzenden van open en
gesloten signaal wanneer
deur opent en sluit.
(standaard)

Uit

Verzenden van trigger
signalen, alleen wanneer de
deur opent .

SW2 Aan

Verzenden van status naar
de basis unit om het uur.
(standaard)

Uit

Zonder verzending van
status om vermogen te
besparen.

Dit kunt u aanpassen door de schakelaar zoals afgebeeld in afbeelding 1.
Let op! Als u de instellingen wijzigt van het apparaat is het van belang dat het daarna goed
getest wordt om te voorkomen dat het alarm niet meer goed functioneert. Wanneer het
deur/raam contact minder vaak contact maakt wordt de batterijduur langer van het
apparaat langer.
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SPECIFICATIES
Vermogen: één 3V CR-2032 lithium batterij
RF signalen: Triggering of open/sluit (selecteerkeuze), lage batterij, hartslag oftewel status,
vermogen aan en Reset.
Stroomverbruik: 8uA @ standby, 20mA @ RF operationeel
Geschatte levensduur batterij: 1,5 jaar (uitgaande op 10 x per dag)
Werkzame temperatuur: -10°C ~ 40°C
Grootte detector: 35 x 38 x 10 mm
Gewicht detector: ~12 g (incl. batterij)
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