
Stap 2
Meld de bedsensor aan in 

het draadloos systeem.

(Volg/zie figuren onderaan) Open de behuizing 

van de control unit en plaats deze in de buurt van

de Gateway (a) van het Sensara HomeCare systeem.

Sluit vervolgens de control unit aan de 

voedingsadapter.

Verbind de gateway aan de control unit door eerst

de knop op de gateway in te drukken en vervolgens 

de join knop op de control unit in te drukken met de 

paperclip (zie figuur 2).

De lichtjes op de ontvanger zullen sneller gaan

knipperen, wanneer ze uitgaan is de bedsensor

aan Sensara Home Care gekoppeld.

Ga met de Control Unit terug naar het bed en sluit

de kabels aan. 

Stap 3
Kalibreren van de sensor

Laat iemand 1 minuut in een volledig stille kamer 

in bed liggen op de rechterzijde.

Druk vervolgens 3 keer het knopje aan de onderkant

van de control unit (naast de stekkers), vervolgens

zijn er 3 toontjes te horen en wacht zo stil mogelijk

voor 20 seconden (zie figuur 2).

Zodra je weer 3 toontjes hoort is de kalibratie

succesvol voltooid / 1 lange toon betekent dat de

kalibratie is mislukt.

Als de kalibratie is mislukt, koppel dan de kabel 

van de netadapter los en draai de gevoeligheid

van de knop een standje hoger (dus van 3 naar 4).

Herhaal de procedure totdat je de drie toontjes

achter elkaar hoort (zie figuur 4).

Stap 4
Test de setup

Stap 1
Identificeren en plaatsen van de items in de doos

Checklist
vóór het

aansluiten
VOORDAT JE BEGINT

Is je smartphone verbonden met internet?
Zorg dat je smartphone verbonden is met internet.

Controleer of je alle onderdelen hebt ontvangen
• Bedsensor

• Voeding

• Vier stekkers

• Control Unit

• Installatiehandleiding Bedsensor

Uitgebreide handleiding 
Voor meer informatie en uitleg over de installatie en het gebruik

van Sensara HomeCare, ga naar www.sensara.eu/support en

download de uitgebreide handleiding.

www.sensara.eu

Extra benodigdheden
• extra stekkerdoos 

• zwarte tape (eventueel om lampje af te plakken)

• Paperclip

• Tie-raps (optioneel)

• Schroevendraaier

Bed sensor

Plaats de sensor (1) op de bedbodem en zorg dat de

afstand tussen de bovenkant van het bed en de sensor

tussen de 80 en 90 cm is. Dit is essentieel voor een goede

werking van de sensor. Bevestig de bedsensor met

plakstrips en/of m.b.v. tie-raps op de sensor.

Belangrijk: De Sensor moet met behulp van de plakstrips

goed aan de bedbodem bevestigd worden om te

voorkomen dat de sensor gaat schuiven.

Belangrijk: Gebruik een extra stekkerdoos om te

voorkomen dat de bewoner de bedsensor loskoppelt

tijdens stofzuigen/strijken in de slaapkamer. Plaats

beslist de stekker niet direct in het stopcontact

naast het bed!

Ga in de Sensara app naar Instellingen, kies

Sensoren en daarna Test / Verwijder sensoren.

Controleer daar of het groene lampje bij de sensor

eenmalig kort knippert wanneer men een tijdje lang

in bed ligt. Let op: het kan t/m 60 sec duren voordat 

de persoon in bed gedetecteerd wordt.

Stap 5
Afronden

Doe de behuizing van de Control Unit dicht.

Android iOS

Belangrijk: de Control unit moet uit het zicht van de

bewoner geïnstalleerd worden, om te

voorkomen dat de knipperende lampjes op de

behuizing de bewoner ’s nachts storen. Gebruik

eventueel zwarte tape om de lampjes op

de behuizing af te plakken.
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Meer informatie

Op www.sensara.eu vind je meer informatie over het gebruik 

van de Sensara diensten of producten.

Klantenservice

Heb je nog vragen? Bel 010 7640 803 

of mail naar info@sensara.eu
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