
Handleiding voor het inschakelen van het alarmsysteem

In- en uitschakelen

Verisure App

Als u binnen iets bent vergeten 
en u de deur opnieuw opent, 
moet u het alarmsysteem eerst 
uitschakelen om te vermijden dat 
het alarm afgaat.

Twee alarmstatussen

Volledig inschakelen 
(weg): gebruik deze mo-
dus wanneer u uw woning 
verlaat en het  volledige 
alarmsysteem inschakelt. 
Na de activering van deze 
modus hebt u standaard 
45 seconden tijd om te 
vertrekken en de voordeur 
te sluiten.

Gedeeltelijk inschakelen 
(thuis): gebruik deze modus 
wanneer u thuis bent. U 
kunt zich dan vrij bewegen 
in delen van uw woning 
zonder dat het alarm af-
gaat. Voer in My Pages uw 
instellingen voor gedeelte-
lijk inschakelen (thuis) in.

Wanneer u het 
alarm uitschakelt
Wanneer u de voordeur 
opent, hebt u standaard 30 
seconden tijd om het alarm 
uit te schakelen. Het bedi-
eningspaneel licht op en 
maakt een geluid tot u het 
alarm hebt uitgeschakeld.

(THUIS)

(WEG)

SOS ALARM VERSTUREN
In geval van nood drukt u 3 seconden lang op beide SOS-knoppen 
om de meldkamer te waarschuwen en door hen gecontacteerd te 
worden. 

U kunt het SOS alarm activeren ongeacht of het systeem 
in- of uitgeschakeld is. 
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Bedieningspaneel
INSCHAKELEN

1. Druk op om het alarmsysteem

in te schakelen wanneer u weggaat.

in te schakelen wanneer u thuis bent 

of op om het alarmsysteem

2. Houd uw Starkey tegen de 
zilveren ster tot u meerdere 
pieptonen hoort, of voer uw 
code in. Het symbool van het 
huis waarop u gedrukt hebt 
knippert rood: het alarm-
systeem wordt ingeschakeld 
na 45 sec.

(THUIS)

(WEG) 

UITSCHAKELEN
Houd uw Starkey 
tegen de zilveren 
ster tot u twee 
pieptonen hoort, 
of voer uw code in.

GEDEELTELIJK INSCHAKELEN  
wanneer u thuis bent

UITSCHAKELEN  vanuit gedeeltelijk 
inschakelen (thuis)

Druk op

Druk op

Om veiligheidsredenen kunt u de NightControl niet 
gebruiken om het alarmsysteem uit te schakelen wanneer 
het alarm afgaat.

INSCHAKELEN UITSCHAKELEN

1. Druk op 1. Druk op

2. Kies                of                                   

2. Voer uw code in en druk op 

3. Voer uw code in en druk op 

Volledig 
inschakelen

Gedeeltelijk
inschakelen

IngeschakeldUitgeschakeld


