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INSTALLATIE 
 

Deze installatie neemt ongeveer 5 minuten in beslag 

SmartAlarm heeft voor u de kabels al geplaatst.  

U moet zelf de batterijen nog plaatsen voordat u kunt beginnen. 

Draai de schroef af van de radiozender, open de deksel en plaats twee nieuwe AAA alkaline 

batterijen. 

Volg voor het aanmelden nu de stappen die hieronder staan: 

- Log in op Mijnsmartalarm.nl en ga naar Instellingen  Aangesloten apparaten. Klik 

op Voeg apparaat toe en selecteer de lekkagemelder. 

- Klik vervolgens op Toevoegen en plaats de bijgeleverde pin (deze zit in het zakje waar 

de handleiding van het basispakket zich bevindt) in de kleine opening naast de lamp 

van de lekkagemelder. U krijgt vervolgens de melding Apparaat succesvol toegevoegd 

en u wordt doorverwezen naar Aangesloten apparaten (krijgt u deze melding niet, 

herhaal deze handeling dan om de 8 seconden).  

- Plaats de lekkagemelder vervolgens met de bijgeleverde dubbelzijdige 

bevestigingstrips op de muur. Plaats de lekkagemelder zo dicht mogelijk bij de vloer 

waar lekkage kan ontstaan. 

- Ook is het mogelijk om de schroeven te gebruiken voor de installatie. Gebruik de 

basis van de zender als template en markeer de punten op het te monteren 

oppervlak door twee gaten te boren. Boor de twee gaten en plaats het gedeelte van 

de zender met de twee schroefbenodigdheden.  

Opmerking: - Vermijd montering van de zender op een metaal oppervlak, dit zorgt 

ervoor dat het radiosignaal vermindert wordt en de radioafstand afneemt. Houdt 

de zender tenminste 5 cm van het metalen oppervlak af.  
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TEST: stop de detector in een kop met water, of druk op de TEST knop van de 

lekkagemelder om te testen of de basiscentrale geactiveerd wordt. Na drukken op de 

TEST knop dient u de draad in de opening die daarvoor bedoeld is te plaatsen, waarna u 

vervolgens de bovenkant van de zender dichtmaakt en dichtschroeft.  

Opmerking: - Als de detector getest is met water, kan het voorkomen dat het water op de 

detector blijft zitten. Droog de detector daarom zorgvuldig en wacht 1 minuut voordat u de 

detector weer test.  

HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN 
Draai de schroef af van de radiozender, open de deksel en plaats twee nieuwe AAA 

alkaline batterijen.  

Let op! Controleer voorzichtig of de kabels goed vastzitten. Als dit niet het geval is, kunt 

u deze zelf gemakkelijk met een schroevendraaier bijwerken.  

SPECIFICATIES 
Supervisie: zendt hartslagsignalen uit om de 60 minuten. Wanneer de batterij bijna leeg is, 

wordt dit automatisch gerapporteerd. 

Vermogen: twee AAA alkaline batterijen 

Stroomverbruik: 3.5uA op stand-by, 20mA bij activatie 

Geschatte levensduur batterij: 5 jaar 

Grootte zender: 20 x 29 x 123.5 mm 

Gewicht zender: ~34g          

 

 

 


