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1. Deur-/ raamsensor 
Met de Smart Home Deur-/raamsensor ontvangt u meldingen als er iemand binnenkomt. Als 
de twee delen van elkaar worden verwijderd dan zal er notificatie verstuurd worden en 
indien gewenst een alarm afgaan. Voor de werking van de Smart Home Deur-/ raamsensor is 
de Smart Home Beveiliging app en de Smart Home Beveiliging Camera benodigd. De Smart 
Home Deur-/ raamsensor vindt u bij het Start, Plus en Pro pakket maar is ook los te 
verkrijgen ter aanvulling van uw Smart Home Beveiliging producten. U kunt meerdere Smart 
Home Deur-/raamsensoren aansluiten op uw Smart Home Beveiliging systeem!  
 

1.1 Installatie  
Stap 1: Verwijderd de papieren strip om de ingebouwde batterij te activeren. Zorg ervoor 
dat de twee onderdelen niet met elkaar verbonden zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
Stap 2: Open de Smart Home Beveiliging app en ga naar het startscherm (Alle apparaten) 
 

 
 

Verbindingsknop  
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Stap 3: Druk op het tandwielicoon (Instelling) 
 
Stap 4: Druk op ‘’Toevoegen sensor’’ 
 
Stap 5: Druk op het + teken naast Sensor 
 
Stap 6: Druk op Bevestigen en tegelijkertijd 2 seconden op de knop van de Smart Home 
Deur-/ raamsensor. 
  
LET OP: De twee onderdelen van de Deur-/ raamsensor dienen tijdens de installatie uit elkaar 
te zijn.  
 
Op de Smart Home Beveiliging app ziet u nu dat de operatie is gelukt. 
De Smart Home Deur-/ raamsensor wordt weergegeven als ‘’Beveiligd gebied 1’’. U kunt de 
naam zelf aanpassen door erop te drukken.  
 
Op de Smart Home Beveiliging app ziet u nu dat de operatie is gelukt. 
De Smart Home Deur-/ raamsensor wordt weergegeven als ‘’Beveiligd gebied 1’’. U kunt de 
naam zelf aanpassen door erop te drukken.  
 
LET OP: Zorg dat er op de plek waar de deur-/ raamsensoren worden geplaatst voldoende 
Wifibereik is. Als de sensor geen goed Wifi-signaal heeft kan het ook geen alarm activeren 
op de Smart Home Beveiliging Camera.   
 

1.2 Plaatsing 
De deur/raamsensor bestaat uit twee delen. Plaats één deel op het kozijn en de ander op de 
deur of raam. Deze twee delen dienen maximaal 2 centimeter van elkaar te zitten. Gaat de 
deur of raam open, dan zullen de twee delen van elkaar komen en zal het alarm afgaan 
(indien ingeschakeld).   
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