HANDLEIDING SMARTSIREN
SLIM ALARMSYSTEEM

Inhoud
Inleiding......................................................................... 3
1. Smartsiren app .......................................................... 4
2. Installatie ................................................................... 6
3. Montage .................................................................... 7
4. Gebruik ...................................................................... 8
5. Deur-/ raamsensor .................................................... 9
6. Afstandsbediening................................................... 10
7. Bewegingssensor ..................................................... 12
7. Overige sensoren .................................................... 13
8. Overige producten .................................................. 13

Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop! In deze handleiding vindt u de
instructies voor het installeren van uw Smartsiren alarmsysteem.
U kunt de Smartsiren in combinatie gebruiken met andere Smart
Home Beveiliging producten uit de premium line.
Indien u de Smartsiren als los product gebruikt dan dient u eerst de
Smartsiren app te installeren. U kunt daarvoor de instructies volgen
uit Hoofdstuk 1 ‘Smartsiren app’’.
Indien u al een bestaand Smart Home Beveiliging product heeft uit de
premium line dan kunt u verder gaan naar Hoofdstuk 2 ‘’Installatie
Smartsiren.
Veel gemak en veiligheid gewenst met uw Smartsiren!

Groet,

1. Smartsiren app
Beheer het alarmsysteem, sensoren en wijzig de instellingen met de
Smartsiren app!
Installatie
Stap 1: Download en installeer de gratis "Smart Life" app van de
Apple App Store of Google Play Store op uw smartphone of tablet.

Stap 2: Start de app en volg de instructies op het scherm. Maak een
gratis account aan door op ‘’Maak een nieuw account’’ te drukken.
Selecteer uw landcode (+31 voor Nederland). Vul uw e-mailadres in
en kies voor “verificatiecode ophalen”. Een verificatiecode wordt
verzonden naar het e-mailadres welke u in het scherm heeft
ingevoerd. Vul daarna de verificatiecode in die is verzonden naar uw
eigen e-mailadres.

Kies een goed, sterk en veilig wachtwoord invoeren en druk op de
blauwe button onderaan.
Hier kunt u in het vervolg mee inloggen en kunt u uw de producten
mee beheren. Op dit account ontvangt u ook meldingen.

➢ Kies vervolgens op de blauwe button ‘’Familie creëren’’.

➢ Voer bij Home-naam uw thuisadres in of een andere naam
bijvoorbeeld ‘’Thuis’’ of ‘’Woning’’ of uw eigen familienaam dat
mag u zelf verzinnen.
➢ Stel bij Familielocatie uw adresgegevens in.
➢ Kies hierna voor ‘’Beëindigd’’ rechtsboven in
U kunt in het opstartscherm een nieuwe familie instellen, kamers
invoeren en rechts boven aan op de button drukken om verder te
gaan.

2. Installatie
Voordat u de Smartsiren monteert, verbind u deze eerst met
internet. Hierdoor kunt u de Smartsiren eerst testen.
Stap 1: Verbind de stroomadapter met de Smartsiren
Verbind de micro USB-kabel van de Smartsiren met een usb
aansluiting of stopcontact. Controleer of het licht in de rode ring snel
knippert en druk op het + logo rechtsboven om een nieuw apparaat
toe te voegen.
Knippert het lampje in de rode ring niet snel? Zet de schakelaar aan
de zijkant opnieuw uit en aan, verbindt de Smartsiren opnieuw met
stroom of druk de reset knop 6 seconden in.
Stap 2:
Volg de onderstaande instructies:
➢
➢
➢
➢
➢

Selecteer Beveiligingsensor
Kies voor Alarm system (Wi-FI) rechtsboven
Druk dan op de blauwe knop ‘’Bevestiging licht in de flitser’’
Voer uw Wifiwachtwoord en druk op ‘’OK’’
De app zoekt nu verbinding met de Smartsiren. Zodra het
percentage op 100% staat is de verbinding gelukt!

Geen verbinding? Druk 5 seconden op reset knop op de achterzijde
van de deurbel en probeer opnieuw.

3. Montage
Schuif de beugel naar de (
deze vast.

) richting, verwijder de beugel en schroef

Installeer de Smartsiren op de beugel en draai naar de (
Richting.

)

4. Gebruik

- Zet alarm aan, uit
of in thuis modus

- Voeg toe
afstandsbediening/
sensor

- Schakel Rode ring
verlichting aan of
uit.

- Sirene aan of uit

- Duur van de sirene

- Volume van de
sirene

- Stel een tijdschema
in op uren en dagen

- Gegevens wissen

5. Deur-/ raamsensor
Met de Deur-/raamsensor ontvangt u meldingen als er iemand
binnenkomt en kan de sirene afgaan. Als de twee delen van elkaar
worden verwijderd dan zal het alarm worden geactiveerd.

Installatie
Stap 1: Verwijder de papieren strip om de ingebouwde batterij te
activeren. Zorg ervoor dat de twee onderdelen niet met elkaar
verbonden zijn.

Verbindingsknop

Stap 3: Open de Smartsiren in de app en druk op Accessoires
Stap 4: Druk op ‘’+ voeg toe’’ rechts onderin

Stap 5: Druk op OK 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 app ziet u nu dat de sensor is toegevoegd.
U kunt de naam aanpassen door op het potlood icoon te drukken.
Plaatsing
De deur/raamsensor bestaat uit twee delen. Plaats het kleinere deel
op het kozijn en het grote deel op de deur of raam. Deze twee delen
dienen zich max 2 centimeter van elkaar te bevinden. Gaat de deur of
raam open, dan zullen de twee delen van elkaar komen en zal het
alarm afgaan (indien alarm ingeschakeld).

6. Afstandsbediening
Met de Afstandsbediening kunt u Smartsiren aan en uitschakelen met
één druk op de knop. Ook beschikt de Afstandsbediening over een
paniekknop en thuis knop. In het geval van nood zal het alarm direct
afgaan en wordt er een melding verstuurd naar alle gebruikers.
Installatie:
Stap 1: Open de Smartsiren in de app en druk op Accessoires
Stap 2: Druk op ‘’Afstandsbediening’’
Stap 3: Druk rechts onder het veld “+ voeg toe”
Stap 4: Druk op OK in de app en houdt tegelijkertijd een willekeurige
knop op de Afstandsbediening 2 seconden ingedrukt. De
afstandsbediening verschijnt in de app.
De Afstandsbediening is toegevoegd aan Smartsiren! U kunt dit
testen door op de SOS-knop te drukken, het alarm zal dan afgaan. De
afstandsbediening kunt u van naam veranderen door op het potlood
icoon te drukken.

Gebruik
Beveiliging knop (dicht slot): Schakel Smartsiren alarm in een keer
aan. Een bevestigingstoon zal klinken vanaf het basisstation.
Gebruikers ontvangen een melding.
Beveiliging knop (open slot): Schakel Smartsiren alarm in een keer
uit. Een bevestigingstoon zal klinken en gebruikers ontvangen een
melding.
SOS: Paniek knop. Druk deze knop in om de alarmen en sirenes te
activeren.
Stroom: Deze knop wordt niet in gebruik genomen.

7. Bewegingssensor
Met de bewegingssensor gaat het alarm af wanneer een beweging
wordt gedetecteerd. U kunt de bewegingssensor overal plaatsen
binnen uw huis of kantoor. U kunt de bewegingssensor indien
gewenst los aan en uit schakelen.
Toevoegen:
Stap 1: Zorg ervoor dat de Bewegingssensor is voorzien van
batterijen. U kunt indien de Bewegingssensor geen batterijen bevat,
het klepje aan de achterkant verwijderen en hier 2x AAA-batterijen in
plaatsen.
Stap 2: Open de Smartsiren in de app en druk op Accessoires
Stap 3: Klik op ‘+ voeg toe”’
Stap 4: Druk op OK en schakel direct de bewegingssensor aan of
beweeg met uw hand voor de sensor. De aan/uit schakelaar bevindt
zich op de achterkant, u kunt met een klein puntig voorwerp de
sensor op “ON” schakelen.
Stap 6: U zal nu een bevestiging in beeld krijgen. Het verbinden is
gelukt!

7. Overige sensoren
Al onze overige sensoren kunt u koppelen aan Smartsiren met de
volgende instructies.
Toevoegen:
Stap 1: Open de Smartsiren in de app en druk op Accessoires
Stap 3: Klik op ‘+ voeg toe”’
Stap 4: Druk op OK en schakel binnen enkele seconden de sensor
aan, druk op de knop of zorg ervoor dat de sensor wordt geactiveerd.
Stap 6: U zal nu een bevestiging in beeld krijgen. Het verbinden is
gelukt!
8. Overige producten
Smartsiren is uit te breiden met onze extra sensoren, slimme
deurbellen en binnen en buitencamera’s.
Wij willen zo veel mogelijk inbraken voorkomen en mensen een veilig
gevoel geven. Ook vinden wij dat beveiliging voor iedereen
toegankelijk en niet duur moet zijn.
Voor meer informatie over onze andere producten bekijk onze
website: www.smarthomebeveiliging.nl

