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AP-014 Bewegingsmelder met draadloze ontvanger 

De ontvanger 

Schuif het zwarte knopje aan de zijkant van de ontvanger omhoog. De ontvanger zal nu trillen, een piep- 

signaal afgeven en het groene lampje zal knipperen om aan te geven dat de pieper aan staat. 

Wanneer de batterijen van de ontvanger vervangen dienen te worden, zal het rode lampje aan de voor- 

kant van de pieper knipperen. De batterijen dienen dan zo spoedig mogelijk vervangen te worden. Het is 

aan te bevelen de batterijen elke 6 tot 12 maanden te vervangen. Om de batterijen te vervangen schroeft 

u aan de achterkant bij de riemclip de schroef los en haalt u het klepje eraf. Plaats 2 AA batterijen in de

juiste richting in de ontvanger. Schuif het knopje aan de zijkant van de ontvanger naar ON.

De bewegingsmelder 

De bewegingsmelder kan plat tegen de achtergrond of in een hoek worden opgehangen. De bewegings- 

melder kan het beste op ongeveer 230 cm van de vloer omdat deze dan het grootste bereik heeft. Er 

dient minstens 3 centimeter tussen de bewegingsmelder en het plafond te zitten om deze werkzaam te 

laten zijn. Let bij het plaatsen op de volgende zaken: 

• Plaats de bewegingsmelder niet richting het raam

• Plaats de bewegingsmelder niet in direct zonlicht

• Plaats de bewegingsmelder niet in een serre of op een winderige plaats

• Plaats de bewegingsmelder niet boven warmtebronnen of radiatoren

• Let erop dat huisdieren niet in de buurt van de bewegingsmelder komen

• Indien mogelijk, plaats dan de bewegingsmelder in de hoek van een ruimte zodat zo veel mogelijk

van het bereik gebruikt wordt.

Wanneer de batterijen van de bewegingsmelder vervangen moeten worden, schroeft u de voorkant eraf 

en verwijdert de oude batterijen. Daarna plaatst u 2 nieuwe AA-batterijen en schroeft u de voorkant  

terug op de sensor. Zet de sensor weer aan door het knopje aan de zijkant omhoog te schuiven en wacht 

1 minuut. Daarna zal de bewegingsmelder zijn werk weer kunnen doen. De batterijen dienen bij voorkeur 

elke 6 tot 12 maanden te worden vervangen. 

De ontvanger en de bewegingsmelder aan elkaar koppelen 

Om de ontvanger en de bewegingsmelder samen te laten werken, dienen deze op elkaar ingelezen te 

worden. Open de ontvanger aan de achterkant en zet de ontvanger aan. In het midden zit een rond, 

zwart knopje. Houd dit knopje ingedrukt gedurende enkele seconden, totdat het rode lampje aan de 

voorkant van de pieper gaat branden. De ontvanger staat nu in de zoekmodus. Zet de bewegingsmelder 

aan door het zwarte knopje aan de zijkant van de sensor omhoog te schuiven. Beweeg uw hand ervoor 

totdat er een rood lampje gaat branden in de bewegingsmelder en de ontvanger begint te trillen. 

Wanneer er niet binnen 2 minuten een onderdeel aan de ontvanger gekoppeld wordt, zal deze automa- 

tisch uit de zoekmodus gaan. Wanneer u alsnog een onderdeel wilt installeren, activeert u de zoekmodus 

zoals hierboven beschreven. Mocht u de zoekmodus willen verlaten zonder een onderdeel te installeren, 

dan kunt u de ontvanger eenvoudigweg uitschakelen. 
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Gebruik 
De bewegingsmelder met draadloze ontvanger wordt gebruikt om een 

waarschuwing af te geven wanneer er iemand langs de sensor loopt. 
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Mocht het zo zijn dat een onderdeel al gekoppeld is aan de ontvanger, dan zal het rode lampje aan de 

voorzijde van de ontvanger 2 keer knipperen en blijft de ontvanger in de zoekmodus staan. Wanneer   

het geheugen van de ontvanger vol is, zal het lampje 5 keer knipperen. Wanneer u het geheugen van de 

ontvanger leeg wilt maken, schakel dan eerst de ontvanger uit. Vervolgens drukt op u hetzelfde knopje 

als voor de zoekmodus (het zwarte ronde knopje aan de achterzijde van de ontvanger) en terwijl u dit 

ingedrukt houdt, zet u de ontvanger weer aan. Het rode lampje aan de voorzijde van de ontvanger zal 

nu 3 keer knipperen om aan te geven dat het geheugen van de ontvanger gewist is. De ontvanger zal nu 

vanzelf weer in de zoekmodus gaan en u kunt nieuwe onderdelen aan de ontvanger koppelen. 

 
Het instellen van de waarschuwingstoon 

Met het schuifknopje aan de voorzijde van de ontvanger kunt u instellen wat u wilt horen wanneer de 

bewegingsmelder beweging waarneemt. In de bovenste stand zal de pieper alleen trillen. In de middelste 

stand trilt de ontvanger en maakt een middelhard geluid. In de onderste stand zal de ontvanger trillen   

en een hard geluid produceren. 

 
Het knipperen van het lampje 

Het lampje aan de voorzijde van de ontvanger kan een verschillend aantal keren knipperen. Hierna ziet u 

in een tabel wat de betekenis is van een knipperend lampje: 

 

Lampje Rood Groen 

Staat aan Zoekmodus De ontvanger staat aan 

Knippert De batterij is bijna leeg  

Knippert 2 keer Onderdeel is al bekend bij de 

ontvanger 

 

Knippert 3 keer Geheugen van de ontvanger is 

gewist 

 

Knippert 5 keer Geheugen van de ontvanger is 

vol 

 

 
Gebruik van de ontvanger 

Wanneer de ontvanger een signaal heeft ontvangen, blijft deze trillen en eventueel piepen totdat u de 

pieper uitschakelt. U kunt vervolgens de ontvanger weer aanzetten om opnieuw een melding te kunnen 

ontvangen. De onderdelen die aan de ontvanger gekoppeld kunnen worden, kunnen op 2 verschillende 

kanalen functioneren. Ook bestaat de mogelijkheid om op 2 verschillende kanalen een melding te krijgen 

voor lege batterijen. Om het onderdeel in te stellen op kanaal 2, opent u de achterkant van de beweg- 

ingsmelder en schuift u J1 over beide metalen pinnetjes (standaard zit deze over 1 pinnetje geschoven 

voor kanaal 1). 

 
U kunt zo verschillende meldingen krijgen voor verschillende onderdelen die aangesloten worden op de 

ontvanger. Aan 1 ontvanger kunnen maximaal 10 onderdelen gekoppeld worden. Wanneer er een mel- 

ding binnenkomt voor kanaal 1 zal de ontvanger 1 lang trilsignaal afgeven. Wanneer er een melding 

binnenkomt voor kanaal 2 zal de ontvanger meerdere keren korter trillen. 

 


