
Bewegingsmelder kleine dieren
Installatiehandleiding 

Bewegingsmelder kleine dieren 
Artikelnummer 1875060

Detecteert beweging in een kamer.
  
Voorkomt dat een aanwezig klein 
huisdier onnodig gezien wordt als 
een inbreker.
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Voorzorgsmaatregelen

Bevestigen

Vermijd directe 
zonnestralen.

Vermijd waterdamp,
vet en vocht.

Plaats de detector uit de buurt 
van airconditioners,

verwarmingstoestellen e.d.

Vermijd hindernissen die
de detectiezone kunnen afschermen 

(gordijn, ramen e.d.)

Niet geschikt voor
buitenopstelling.

Maak de detector bij voorkeur vast aan een muur op een hoogte tussen 2,10 en 2,40 m. 

Voor middelgrote honden monteert u de detector op een hoogte van 2,40 m. Denk erom de 
detector te monteren op meer dan 80 cm boven een meubel waarop een kat kan klimmen.

Aftekenen, boren met 6 mm. en bevestigen.

Daarna beschermkap NIET dicht maken.

Voor honden die groter zijn 
dan 40 cm kunt u het best de 

bewegingsdetector voor grote honden 
gebruiken.

Zorg dat 
de moer 

in het zakje met 
schroeven niet 
kwijt raakt.

De door de 
bewegingsdetectoren 

bewaakte zones mogen elkaar 
niet overlappen. 90°

90°

Bewegingsdetector in centrale opslaan
Schakel de centrale in de geheugenmodus

Druk op de programmeer-
toets van de centrale.

LED gaat branden en centrale 
geeft PIEP-signaal

'PIEP'
U heeft twee minuten om de 

bewegingsdetector in het geheugen 

van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de 
programmeertoets van de centrale.)
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1  Verklikkerlamp 2   Twee- of vierstraals detectie 3  Teststand

ON Verklikkerlamp op 
frontpaneel gaat 
branden bij detectie. 

Dit beïnvloedt de 
levensduur van de 
batterij in de detector.

Tweestraals detectie (grootste 
detectiegevoeligheid) (de detector 
wordt in deze stand geleverd).

Teststand: 
verklikkerlamp gaat 
branden bij elke 
detectie (jumper 1 
op ON).

OFF Verklikkerlamp gaat niet 
branden bij detectie (de 
detector wordt in deze

Vierstraals detectie. Aanbevolen 
in aanwezigheid van meerdere 
huisdieren.

Normale 
gebruiksstand.

Aanpassen van de detectorwerking

De detector heeft 
drie jumpers

Standaardinstelling 
van de jumpers

Plaats de moer   in de sleuf en breng de borgschroef aan. Maak de 
detector dicht. Draai de schroef aan het ondergedeelte van de detector vast.

De teststand wordt gebruikt om het detectorbereik te controleren.

De detector wordt met het ondergedeelte tegen de muur geplaatst 
zonder die vast te schroeven en iemand beweegt zich in het 
detectorveld.

Is de test geslaagd, dan moet u in elk geval jumper 3 weer op 
OFF zetten om de detector in normale gebruiksstand te plaatsen.

Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan

Druk op de meldtoets van 
de bewegingsdetector.

LED detector licht op.

Centrale geeft 
PIEP-signaal

'PIEP'

U heeft nu opnieuw twee minuten om 

een volgend onderdeel in het geheugen 

van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de 
programmeertoets van de centrale.)

(Maximaal 50 onderdelen per centrale.)

Als u de centrale openmaakt, moet u het sabotagecontact buiten werking stellen door de OFF-toets van de afstandsbediening
ingedrukt te houden totdat het controlelampje uitgaat.

Zones toewijzen
Voor elke inbraakdetector (bewegings- en openingsdetector) worden de bewakingszone en inschakelwijze 

geconfigureerd door middel van de ingebouwde schakelaars. Deze onderdelen moeten bij installatie 

worden geconfigureerd.
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Stand schakelaars

De bewegingsdetectoren zijn bij levering ingesteld op zone C, direct inschakelen. Deze kunt u volgens 

schema op de volgende manier aanpassen.

Selectie zone – inschakelwijze  Stand
schakelaars

Actie bij inbraakdetectie
(met gedeeltelijk of  volledig ingeschakeld alarmsysteem)

AT - vertraagd inschakelen

Sirenes vertraagd inschakelen 

(na de binnenkomstvertraging). 

+

Eén of meer alarmberichten verzenden per telefoon.

A - direct inschakelen

Binnensirene direct inschakelen. 

+ 

Eén of meer alarmberichten verzenden per telefoon.

B - direct inschakelen

C - direct inschakelen

Maak de beschermkap van de
inbraakdetector open.

Stel de schakelaars van de
inbraakdetector in om ze

aan een zone toe te wijzen.
 Zie schema hierboven.

Noteer de zone-toewijzing op 
een voor u bekende plek.

Heeft de alarminstallatie een centrale 
met internettoegang, dan kunt u ook via 
de computer het alarmsysteem instellen 
en een zone aan een inbraakdetector 
toewijzen (zie aanvullende handleding).

In dat geval hebben de via de 
computer gemaakte zone- 

instellingen voorrang op de schakelaar-
instellingen in de inbraakdetectoren.

Technische gegevens
 Technische gegevens  

Batterij 2 x LR06 / AA batterij

Bedrijfstemperatuur +5°C / 40°C

Afmetingen 115 x 61 x 50 mm

Bereik 12 m.

Hoek 85°
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