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Inklusief
batterijen

Eenvoudig en snel
te installeren

Met 100
accessoires
uitbreidbaar

SMART HOME ALARM SYSTEEM
Beveilig en controleer uw woning,waar u ook bent
Rechtstreeks verbonden met internet
Eenvoudig en snel te installeren binnen 12 minuten
Sabotage beveiliging
Uit te breiden tot 100 accessoires/zones
Ontvang de alarmmeldingen op uw smartphone / e-mail
Automatisch uw vrienden of familie waarschuwen
Geschikt voor woning, appartement,klein kantoor of winkel
Ingebouwde sirene 90dB
Batterij noodstroom voorziening
Lage batterij spanningsindicatie
Beveilig en controleer uw woning via computer of smartphone (IOS, Android),
waar u ook bent

SPECIFICATIES
Frequentie
Zendkracht
Zendbereik
Uitbreidbaar
Voedingsadapter
Noodstroom
Alarmvolume
Batterij afstandsbediening
Batterij magneetkontakt
Batterij PIR detector
PIR detectie
Internet verbinding
Gebruikstemperatuur
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Anti
Jamming

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

868,35MHz
<10mW
Tot 75m (in open ruimte)
Tot 100 accessoires
12V DC, 2A
6x 1,5V DC Batterij AA (incl.)
90dB/1m
CR2032 type, 3V Lithium (incl.)
3V 900mAh Lithium CR2 (incl.)
3V 900mAh Lithium CR2 (incl.)
110° x 10m
RJ45 netwerk - kabel (incl.)
-10°C ~ 50°C

Welkom in de wereld van ons Smart Home Draadloos Alarmsysteem HA701IP
We begeleiden je stap voor stap door de installatie! Deze bestaat uit het uitpakken, sorteren, monteren en
downloaden. Om het gemakkelijk te maken, zijn screenshots toegevoegd in deze handleiding. We wensen je veel
succes.
Stap 1
Pak alle producten uit en sorteer ze op tafel.
Stap 2
2.1
Schrijf hieronder de toegangscode informatie, welke achterop de Gateway staat
‐

‐

‐

Deze code is nodig om in te kunnen loggen op het systeem.

2.2

Open het batterij compartiment aan de achterzijde en installeer de 6 x 1,5 V AA batterijen.
Sluit het daarna weer

2.3

Steek de internet/netwerk (LAN) kabel in het apparaat en plug de andere kant van de internet/netwerk kabel
in je router.

2.4

Sluit de adapter (POWER) aan op de contacten aan de achterkant. en steek de adapter in het stopcontact.

2.2

2.1
2.3

2.4

2.2
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Stap 3:
Verwijder de isolerende film aan de achterkant van de bewegingssensor en bij het magneetcontact. Verwijder ook de
isolerende film aan de zijkant van de afstandsbediening.

Stap 4
Open je computer en navigeer met je internet browser naar: www.mysecurity.smartwares.eu

Stap 5
Klik op "CREATE A NEW ACCOUNT" (creëer een nieuwe account)
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Schritt 6
Bevestig het land waarin je woont. Vul je e-mail adres in, wat dan tevens je account naam wordt. Vul het wachtwoord in
wat je voor deze account wenst te gebruiken.

Stap 7
Je bevindt je nu in de systeem registratie:
De gateway zou nu op je netwerk gevonden moeten worden. Vul de systeem toegangscode in welke je in een eerder
stadium hebt genoteerd, en klik op NEXT STEP (volgende stap).
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Stap 8:
Het systeem feliciteert je met de registratie, en vraagt welke naam je aan je systeem wilt geven.

Stap 9:
De software van je systeem zal om een update vragen; klik op "START UPGRADE". Tijdens de update het systeem niet
loskoppelen of uitschakelen! Dit kan je systeem namelijk beschadigen!

Na de upgrade, zal het systeem automatisch opnieuw opgestart en is klaar voor gebruik

Gefeliciteerd: Je systeem is verbonden en up-to-date: Klik op "TERMINATE" (beëindigen)
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Stap 10:
Je bevindt je in het hoofdmenu van het systeem!

Stap 11:
Sluit de bewegingssensor, het magneetcontact en de afstandsbediening aan. Klik op "System" (systeem).

Stap 12:
We gaan nu de sensoren en de afstandsbediening toevoegen aan het systeem.
Klik op "+ add a device" (voeg een apparaat toe).
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Stap 13:
Selecteer het apparaat wat je wenst toe te voegen, bv. Keyfob (afstandsbediening), en klik erop.
Niet alle apparaten die je nu ziet zijn al beschikbaar. Sommige apparaten zijn nog in ontwikkeling.

Stap 14:
Nu druk je op één van de knoppen van de afstandsbediening binnen de 'afteltijd'.

8

Stap 15:
Je ontvangt een bevestiging dat het apparaat succesvol is ingeleerd. Wanneer het apparaat al aangesloten is, krijg je een
melding dat het apparaat al bekend is. Nu voer je dezelfde handeling uit voor de bewegingssensor en voor het
magneetcontact. Alle aangesloten apparaten worden in het scherm getoond. De hoofdunit wordt Internal Siren (interne
sirene) genoemd.

Stap 16:
Besluit waar je de hoofdunit wilt monteren. We adviseren om deze niet teveel in het zicht te monteren zodat deze niet te
gemakkelijk ontdekt wordt. Je sluit de internet/netwerk (LAN) kabel aan en je sluit de adapter aan. Gebruik het template
papier om de posities van de schroeven op de muur weer te kunnen geven. Laat het schroefhoofd ongeveer 7 mm.
uitsteken zodat je de tamper schakelaar (aan de achterzijde) op zijn plaats kunt houden.
Stap 17:
Installeer de bewegingsmelders en het magneetcontact op de plaatsen waarvan jij denkt dat ze het beste werken, waar ze
het meest effectief zijn. Bewegingsmelders beveiligen een complete oppervlakte van 110° x 10 meter. Installeer deze in de
kamers die beveiliging behoeven. Richt de bewegingsmelders niet naar het raam of naar bewegende objecten. Wanneer
een bewegingsmelder beweging detecteert, wordt een signaal afgegeven aan de hoofdunit en gaat het alarm af.
Magneetcontacten beveiligen een deur of een raam. Installeer deze op deuren of ramen die beveiligd dienen te worden.
Wanneer de beveiligde deur of het beveiligde raam geopend wordt, zal een signaal worden afgegeven aan de hoofdunit en
gaat het alarm af.
ADVIES:
We adviseren om een tekening van je woning te maken en de kwetsbare toegangsgebieden rood te markeren. Als je dit
gedaan hebt, markeer je de plaatsen waar je de bewegingsmelders en magneetcontacten wilt installeren. Daarna geef je
aan of je deze 's nachts geactiveerd wilt hebben of dat je ze enkel aan wilt wanneer je niet thuis bent. We adviseren om ook
een binnensirene te installeren op een strategische plaats. Wanneer het alarm afgaat, dient iedereen in huis gewaarschuwd
te worden. Afhankelijk van de buurt, is het wellicht ook verstandig om een buitensirene te plaatsen. Deze zijn allemaal
draadloos, dus gemakkelijk te installeren. Als je met meerdere personen in een huis woont, of je houdt er niet van om een
afstandsbediening mee te nemen of om de app telkens te moeten openen om het alarm te activeren of te de-activeren, dan
biedt een codeslot uitkomst! Je kunt per persoon een code genereren, dus je kan altijd zien wie het alarm geactiveerd of
gede-activeerd heeft. Voor totale beveiliging van je woning kun je tevens kiezen voor; rookmelders, watermelders en een
internet camera.
BELANGRIJK:
de bewegingsmelder heeft een batterij besparings modus. Dit betekent dat de bewegingsmelder altijd gereed is voor
gebruik en altijd een signaal naar de hoofdunit zal sturen nadat de bewegingsmelder geactiveerd wordt. Na activatie van de
bewegingsmelder, als het alarmsysteem aan is, zal het alarm gedurende 3 minuten afgaan. Daarna zal de bewegingsmelder
wederom de "batterij besparings modus" activeren gedurende 3 minuten, dus deze zal NIET reageren totdat het 3 minuten
later is. OOK IN DE TEST MODUS DIEN JE NA IEDERE ACTIVATIE 3 MINUTEN TE WACHTEN VOORDAT DE
BEWEGINGSMELDER WEER REAGEERT!
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Legenda
P.I.R. Detektor
Magneetkontakt
Codeslot
Binnensirene
Buitensirene
Rookmelder
Watermelder

Bad
kamer
Slaapkamer

Slaapkamer

Hal
Slaapkamer

Slaapkamer

Woonkamer

Washok

Berging
Keuken
Sauna

Inloopkast

Slaapkamer

Badkamer
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Hal

Studeerkamer

Stap 18:
Om het alarm systeem personaliseren, klikt u op Instellingen.

Stap 19:
Klik op: "Account"

Stap 20:
Hier kun je, indien gewenst, je persoonlijke data invullen
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Stap 21:
Sluit het account, en klik op: "Security" (beveiliging). Hier kun je definiëren welke detectoren geactiveerd dienen te worden
in welke modus. Je hebt de mogelijkheid om alle detectoren te activeren, of om een gedeelte van de detectoren te
activeren (partial arm). Bijvoorbeeld:
Wanneer je thuis bent, kun je ervoor kiezen om slechts een aantal detectoren (bv. bovenverdieping) te activeren.
Wanneer je gaat slapen, kun je ervoor kiezen om een aantal andere detectoren (bv. beneden) te activeren.
Wanneer je het huis verlaat, kun je alle detectoren activeren.
Het is tevens mogelijk om te kiezen voor een luid alarm of een stil alarm, dit kun je per alarmmodus instellen en dit kan dus
per modus verschillen.

Stap 22:
Automatisering is in ontwikkeling!

Stap 23:
Klik op: "Alerts" en definieer je e-mail ontvangers. Hier kun je 2 e-mail adressen invoeren waaraan (alarm)activatie alerts of
logs verstuurd worden.
Stap 24:
Personaliseer de naam van je systeem en van je alarminstellingen zoals bv. exit en toegangs vertraging. Als je een codeslot
hebt aangeschaft kun je hier je persoonlijke toegangscode invoeren. Dan kun je daarmee het alarm activeren of deactiveren.

Stap 25:
Als je ervoor kiest om meer Smartalarms te installeren of meer afstandsbedieningen, dan kun je deze hier toevoegen of
verwijderen. Als je op: "My Gateways" klikt, kun je gateways toevoegen of verwijderen. Het is mogelijk om meer gateways
te beheren in één app!
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Stap 26:
Nu we alles geïnstalleerd hebben, is het tijd om de app
te gebruiken! Ga naar de Play of Apple Store om de "MY SECURITY" app
te downloaden en te installeren.

Stap 27:
Open de app. In de app, zie je dezelfde
functies als op de website. Alleen verschilt de
lay-out. Als je het alarm wilt activeren of deactiveren, dan 'klik' je op "SECURITY".

Stap 28:
Als je notificaties op je mobiel wenst
te ontvangen, ga je naar: settings
(instellingen), general settings
(algemene instellingen) en dan
markeer je "vibrate on alerts"
(trillen bij alerts).

Een laatste stap:
Als je activaties of alerts wil checken,
kun je in het log of in het alert file kijken.

Beste gebruiker,
Hier eindigt de installatiegids. Alles is ingesteld en aangepast aan jouw wensen. Als je iets wilt wijzigen, toevoegen of
verwijderen, kun je dit via het web of via de app doen. We hopen dat alles naar wens verlopen is en dat het Smartalarm de
beveiliging biedt die je had verwacht.
Als je opmerkingen of ideeën hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en ons te mailen:

service.smartwares.eu
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NL PRODUCT GARANTIE
Dit product heeft een fabrieks garantie volgens de EU richtlijnen. De Garantie termijn duurt het aantal jaren zoals is aangegeven op de
verpakking, starten op de aankoop-datum. Bewaar de kassabon – bewijs van aankoop is nodig om aanspraak te kunnen maken op de
garantie. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht. Voor verdere product informatie
kunt u bellen met onze Hotline of bezoek onze website: www.smartwaressafetylighting.eu.
VERWIJDERING
Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische apparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld). Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal
duidt er op dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke
schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van
andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar
ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen
met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander
bedrijfsafval voor verwijdering.
* Lever lege batterijen altijd in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.
* Als de batterij is ingebouwd in het product, open het en verwijder de batterij.
ONDERHOUD
De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant
van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Vóór u ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningsbronnen. Gebruik
geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief op het oppervlak van
de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen. Waarschuwing: Bescherm batterijen tegen vuur, hitte en zon
ALGEMENE VEILIGHEID
*
Schoonmaken met een droge schone doek of borsteltje, geen schuur- of oplosmiddelen. Vermijd vocht op alle elektrische
onderdelen.
*
Hou alle delen uit het bereik van kinderen.
*
Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische printplaten beschadigen.
*
Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische circuits beschadigen.
*
Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
*
Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere draadloze toestellen die werken
op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie en bediening.
HOOG VOLTAGE
*
Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de
bedieningsinstructies.
*
Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
*
Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen naar de winkel.
*
Voor een betrouwbare installatie/werking adviseren wij u het armatuur op de juiste manier toe te passen. Neem daarom deze
voorwaarden en de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
*
Altijd eerst de elektriciteit uitschakelen, bij voorkeur door een schakelaar in de groepenkast uit te schakelen, voordat u begint met
installatie, onderhoud of herstel.
*
Buitenverlichting niet installeren als het regent.
*
Houdt de minimale afstand ten opzichte van andere voorwerpen en de ruimte rondom het armatuur in acht.
*
Monteer het armatuur zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing, raadpleeg bij twijfel een vakman en neem de lokale
installatievoorschriften in acht. In sommige landen geven voorschriften aan dat verlichtingsartikelen alleen door een erkend
installateur geïnstalleerd mogen worden.
*
Klemschroeven van elektrische aansluitingen moeten voldoende aangedraaid worden.
Let hier vooral op bij 12V laagspanningsdraden.
*
Let op de symbolen bij de aansluiting van de bedrading:
N = Nul L = Fase
= Aarde LS = schakeldraad
*
Indien u een gloei- halogeenlamp moet vervangen wacht dan totdat deze afgekoeld is, minimaal 5 minuten.
LAAG VOLTAGE
*
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Batterijen niet inslikken. Als een cel of batterij is ingeslikt,
onmiddellijk een arts raadplegen.

CONFORMITEITSVERKLARING
Voor DoC ga naar: service.smartwares.eu/doc en volg de instructies.
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