installatiehandleiding

Bewegingsmelder

INSTALLATIEHANDLEIDING BEWEGINGSMELDER

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig bewegingsmelder.
Telefoonnummer WoonVeilig

Klantenservice

0900-388 88 88

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op
www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op
www.woonveilig.nl/gebruikersvragen. De klantenservice van WoonVeilig is op werkdagen van 08.00
tot 20.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 388 88 88 (€ 0,15 per minuut). Vragen kun je
ook stellen via het volgende e-mailadres: klantenservice@woonveilig.nl.

E-mail WoonVeilig
klantenservice@woonveilig.nl

Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken, neem dan contact op met
de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.
Bewegingsmelder

De bewegingsmelder activeert het alarm zodra deze een beweging binnen het zicht (detectieveld)
waarneemt. De WoonVeilig bewegingsmelder is speciaal ontworpen om huisdieren tot 38 kg., zoals
katten en honden, te negeren. Zo is de kans op een vals alarm een stuk kleiner.
Nadat de melder een beweging heeft waargenomen en een alarm heeft gemeld, schakelt deze
zichzelf één minuut in slaapstand om de batterij te sparen.

ONDERDELEN BEWEGINGSMELDER
1.
2.
3.
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Statuslampje & Aanmeldknop – Geeft de status van de bewegingsmelder aan en
fungeert als aanmeldknop voor de sensor.
Niet in gebruik
Batterijlipje – Nadat dit plastic lipje is verwijderd, wordt de bewegingsmelder actief.

INSTALLEREN VAN DE BEWEGINGSMELDER
Het installatieproces van de WoonVeilig bewegingsmelder bestaat uit vier eenvoudige stappen.
Alvorens de bewegingsmelder
te bevestigen, verwijder je het
plastic batterijlipje aan de

STAP 1.

CONTROLE INHOUD

CONTROLEER DE INHOUD VAN DE
DOOS

STAP 2.

AANMELDEN OP
ALARMSYSTEEM

KOPPEL DE BEWEGINGSMELDER AAN
HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM

STAP 3.

MONTAGE
BEWEGINGSMELDER

BEPAAL DE LOCATIE EN MONTEER DE
BEWEGINGSMELDER

STAP 4.

CONTROLE EN TEST

CONTROLEER EN TEST DE
BEWEGINGSMELDER

achterkant van de melder om
de batterij te activeren. Het
statuslampje op de melder
gaat nu een aantal keer
knipperen.

STAP 1: CONTROLE INHOUD
Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:
1. Bewegingsmelder (de batterij zit al in de bewegingsmelder)
2. Zakje met schroeven en pluggen
3. Dubbelzijdige plakstrips voor montage

STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM
Je gaat nu de bewegingsmelder aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Verwijder het plastic batterijlipje aan de achterkant van de bewegingsmelder om de batterij te
activeren. Let goed op dat er geen stukje van het plastic lipje achterblijft. Wacht tot het
statuslampje van de bewegingsmelder niet langer knippert. Dit duurt ongeveer 30 seconden.
Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en
het onderste lampje (Online) branden groen.
Druk op de knop “Bevestigen” aan de zijkant van de huiscentrale. Het lampje “Status” knippert
groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
Druk op de aanmeldknop van de bewegingsmelder. De huiscentrale geeft een eentonige
pieptoon wanneer de bewegingsmelder succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft een
tweetonige pieptoon als de bewegingsmelder al succesvol was aangemeld.
Druk nogmaals op de knop “Bevestigen” van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt
aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
Log nu in op je persoonlijke WoonVeilig pagina en ga naar het tabblad “Alarmsysteem”. Hier
zie je na enkele minuten de aangemelde bewegingsmelder verschijnen.
Verander de naam van de bewegingsmelder zodat de bewegingsmelder makkelijk te
herkennen is.

STAP 3: MONTAGE BEWEGINGSMELDER
Plaats de bewegingsmelder in de ruimte waar de kans op inbraak groot is. Test eerst met de
afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt.
Belangrijke richtlijnen
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De sensor functioneert optimaal op plaatsen waar de kans groot is dat een indringer dwars
door het detectieveld loopt en niet er recht op af, bijvoorbeeld in de hoek van een kamer.
De optimale hoogte van een bewegingsmelder is 1,90 meter.
De optimale hoogte van de bewegingsmelder in een smalle gang is 1,70 meter.



Let op! Het is belangrijk dat je
de bewegingsmelder zo
plaatst dat huisdieren niet in
de alarmzone kunnen komen,
bijvoorbeeld wanneer ze op

Plaats de bewegingsmelder niet op een van de volgende locaties:
o
Voor objecten, zoals meubilair of gordijnen die het zicht belemmeren.
o
Gericht op deuren die beveiligd zijn met behulp van een deur-/raamcontact.
o
In direct zonlicht of dichtbij warmtebronnen, zoals haardvuur, boilers, stoom of boven
radiatoren.
o
Voor of tegenover ramen of bewegende objecten zoals gordijnen.

Huisdieren

De bewegingsmelders zijn huisdiervriendelijk. Ze reageren niet op huisdieren lichter dan 38 kilo
wanneer ze niet hoger komen dan 1 meter. Wanneer je de bewegingsmelder op 2,30 meter hoogte
bevestigt, bedraagt de vrije bewegingszone ongeveer 7 meter (zie tekening). Naarmate je de
melder hoger bevestigt, wordt deze afstand groter.

meubels klimmen of de trap
op gaan.

Pas de hoogte zorgvuldig aan om te zorgen dat ook grotere huisdieren niet worden gezien. Boven
een hoogte van 1 meter reageert de melder niet tot een gewicht van 18 kilo.

Indien je de bewegingsmelder
in een hoek wilt hangen knip je
de plakstrip in de lengterichting

Instructies

doormidden en plak je deze op

1.
2.

de 2 schuine vlakken aan de
achterzijde van de
bewegingsmelder.

De bewegingsmelder kan of met de plakstrips of met de schroeven worden bevestigd.
Voor bevestiging met schroeven:
a. Draai de schroef aan de onderkant van de bewegingsmelder los en open de
voorkant.
b. Gebruik de voorgestanste gaten in de bewegingsmelder om de te boren gaten op de
muur te markeren.
c. Boor de gaten en gebruik de pluggen voor een gipsen of stenen muur.
d. Bevestig de achterkant van de bewegingsmelder met de schroeven aan de muur.
e. Sluit de bewegingsmelder en schroef deze weer dicht.

STAP 4: CONTROLE EN TEST
Om een juiste werking van de bewegingsmelder te controleren is het aan te raden het te testen.
Schakel het alarmsysteem in met de afstandsbediening (rode knop indrukken) en beweeg binnen
het detectieveld van de bewegingsmelder. Wanneer het alarm geactiveerd wordt, is de
bewegingsmelder correct geïnstalleerd.
Let op! De bewegingsmelder heeft een batterij-besparingsfunctie van 1 minuut. Dit betekent
dat de melder pas op scherp staat als het gedurende 1 minuut geen bewegingen heeft
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waargenomen. Zorg er dus bij het testen van een bewegingsmelder voor dat je minimaal 1
minuut niet meer in de ruimte bent geweest voordat je de test uitvoert.
Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

ONDERHOUD
Batterij

De bewegingsmelder wordt gevoed door een 3,6V AA lithium batterij. Afhankelijk van het gebruik
heeft de batterij een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. De bewegingsmelder geeft zelf aan
wanneer de batterij bijna leeg is. Als de batterij nog ongeveer een maand voeding heeft krijg je de
volgende meldingen:
1. Het statuslampje op de bewegingsmelder begint te knipperen.
2. Op je persoonlijke WoonVeilig pagina vind je onder het tabblad “Alarmmeldingen” de melding
“Batterij bijna leeg”.
3. Per sms, telefonisch of e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing.
4. Op de huiscentrale branden het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online)
groen. Het middelste lampje (Melding) brandt geel. Nadat de batterij is vervangen zal de
huiscentrale weer in de normale status terugkeren.
Batterij vervangen

1.
2.
3.
4.

Controleer of het alarm is uitgeschakeld.
Schroef de onderkant van de bewegingsmelder los
Verwijder de lege batterij en vervang deze door een nieuwe 3,6V AA lithium batterij. Let op de
juiste positie van de polen.
Plaats de voorkant van de bewegingsmelder terug en draai de schroef aan de onderkant van
de bewegingsmelder vast.

De bewegingsmelder testen

Druk kort op de knop “Bevestigen” van de huiscentrale. Het bovenste lampje (Status) van de
huiscentrale knippert groen. De huiscentrale is nu klaar om reeds aangemelde accessoires te
testen. De bewegingsmelder werkt correct als de huiscentrale een tweetonige pieptoon geeft
wanneer je op de testknop van de bewegingsmelder drukt. Als je klaar bent met testen, druk dan op
de knop “Bevestigen” van de huiscentrale. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
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