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Omschrijving:  

1.   Indicatie sensor aan/ uit  
2.   Infrarood lens                                 ASB 

3.   Bewegingssensor d.m.v. deze knop aan en uit zetten  

4.   Ontvanger t.b.v. afstandsbediening (ASB optioneel)  
5.   Indicatie batterijen bijna leeg 

6.   Batterij vak (batterij pack) 

7.   Knop om bewegingssensor met ASB aan te zetten  

8.   Knop om bewegingssensor met ASB uit te zetten 

9.   Batterij vak ASB (batterij pack) 

10. Rode indicatie Led                                                                       Voorzijde bewegingssensor         Achterzijde bewegingssensor        Afstandsbediening           Lumia steker    

 

Melding batterij bijna leeg           
Indien de batterijen van de bewegingssensor bijna leeg zijn gaat de rode led Indicator (5), op de achterzijde van de bewegingssensor, branden. 
Binnen 2 weken moeten de batterijen worden vervangen. Wij adviseren u om de ASB op te sturen naar de firma Intercares Nederland B.V., 
waar de batterijen worden vervangen. Hieraan zijn kosten verbonden. 
 

Afstandsbediening (ASB)- (levering ASB is optioneel) 
De afstandsbediening functioneert op een speciale batterijen. Als de bewegingssensor niet meer reageert op de ASB kunnen de batterijen leeg 
zijn. U kunt dit controleren door op de aan of uit toets (7 of 8) van de ASB te drukken. De rode LED indicator (10) op de afstandsbediening 
moet dan oplichten!  Licht de rode led niet op, dan dienen de batterijen te worden vervangen. Wij adviseren u om de ASB op te sturen naar de 
firma Intercares Nederland B.V., waar de batterijen worden vervangen. Hieraan zijn kosten verbonden. 
 

Inschakelen bewegingsbewegingssensor met de “AAN – UIT” knop 
Druk de aan/ uit knop (3) aan de rechter zijkant van de bewegingssensor in en houdt deze ca. 2 seconden ingedrukt totdat de groene LED 
indicator aan de bovenzijde van de bewegingsbewegingssensor brandt. Zet de bewegingssensor met de infrarood lens (2) in de richting van het 
te bewaken gebied. U heeft nu 20 seconden om de ruimte te verlaten. Na 20 seconden is de bewegingssensor actief. 
 

Uitschakelen bewegingssensor met vaste “AAN – UIT” knop  
Druk de aan/ uit knop (3) aan de rechter zijkant van de bewegingssensor in. De groene LED indicator (1) aan de bovenzijde van de 
bewegingssensor gaat uit.  De bewegingssensor is uitgeschakeld. 
 

Inschakelen bewegingssensor met de afstandsbediening (ASB) 
Richt, bij het verlaten van de ruimte, de afstandsbediening op de bewegingssensor en druk op de “AAN” toets (7) op de ASB.  
De groene LED indicator (1) aan de bovenzijde van de bewegingssensor gaat branden ter bevestiging dat de bewegingssensor is ingeschakeld.  
U heeft nu 20 seconden om de ruimte te verlaten. Na 20 seconden is de bewegingssensor actief. 
 

Uitschakelen bewegingssensor met de afstandsbediening (ASB) 
Richt met de afstandsbediening op de bewegingssensor en druk op de “UIT” toets (8). De Groene LED (1) aan de bovenzijde van de 
bewegingsbewegingssensor gaat uit. De bewegingssensor is uitgeschakeld. 
 

Koppelen van de bewegingssensor aan een alarmtoestel  
Zet het alarmtoestel in de programmeer stand. Druk de aan/ uit knop (3) op de bewegingssensor in en houdt deze knop 7 seconden ingedrukt.  
De RODE led, op de achterzijde van de bewegingssensor, gaat 5 seconden branden. De bewegingssensor stuurt nu zijn ID-code naar het 
alarmtoestel. Accepteer het ontvangen signaal op het alarmtoestel. De programmeerstand stopt automatisch.  
De bewegingssensor is klaar voor gebruik. Zet de bewegingssensor aan voor gebruik. 

 

Testen van de bewegingssensor 
Zet de bewegingssensor aan d.m.v. de ASB  of met de vaste aan/ uit knop (3). Na 20 seconden is de bewegingssensor functioneel.  
Maak enkele bewegingen voor de bewegingssensor. De bewegingssensor stuurt nu zijn ID-code naar het alarmtoestel.  
Als de koppeling correct is uitgevoerd zal de bewegingssensor via het alarmtoestel een alarmoproep maken.  
Indien de bewegingssensor is gekoppeld aan CARECOM zal de oproep via dit systeem worden verwerkt. 
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Onderhoud 
Uitsluitend reinigen met een licht vochtige doek.  

Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. 

 

 

Garantie 

U heeft na aankoop van een bewegingssensor 12 maanden garantie. Het onderstaande is uitgesloten van garantie: 

- Batterijen; 

- Indien wijzigingen en/of veranderingen aan het product zijn gedaan; 

- Schade die is toegebracht aan het product;  

- Defecten die veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik. 

 

Algemeen: 

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 

Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke 

eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend. Deze handleiding is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan 

worden ontleend. Secunox kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in deze handleiding of de gevolgen daarvan. 

Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 

 

Merk: 

Secunox is een officieel geregisterd merk van Intercares Nederland B.V. 

 

Opgelet: 

Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische 

producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale 

inzamelingspunten. Dit product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante reglementen en 

richtlijnen die voor alle lidstaten van de Europese Unie gelden. Het voldoet ook aan alle toepasselijke specificaties 

en reglementen van het land van verkoop. 

 

Voor ondersteuning, vragen en opmerkingen wend u zich tot onze klantenservice: 

via de website: http://www.secunox.nl 

via e-mail: helpdesk@secunox.nl 

telefonisch: +31 (0)85 008 00 30 (tijdens kantooruren) 

Secunox, Mient 4, 2903 LC Capelle aan den IJssel, Nederland. 


