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Gefeliciteerd met de aankoop van dit smanos X500 alarmsysteem! Het smanos X500 

alarmsysteem is makkelijk en snel te installeren. Alvorens het product te gebruiken 

raden we u aan de handleiding goed door te nemen. Let op dat er in enkele gevallen 

zorgvuldig een vaste volgorde moet worden aangehouden om de installatie met 

succes te kunnen voltooien.
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Het smanos X500 alarmsysteem in één oogopslag

Achteraanzicht

Anti-sabotageknopPower ON/OFF

Simkaart ingang

Bedrade ingangen

Jack adapter ingang

Service aansluiting

Onderzijde aanzicht

Bedieningspaneel 

SOS

Inschakelen

Thuismodus

Uitschakelen

Bellen

RFID tag lezer

Touch screen  

LCD scherm

Spraakbericht afspelen

Spraakbericht opnemen

Vooraanzicht  

SPK

GND

PUSH

GND

ZONE 1

24H ZONE

Bedrade verbinding (Sirene 12V≤ 500mA)

Uitgang voor elektronisch slot

Bedrade sensor (Normale groep)

Bedrade sensor (24/7 zone)

1 x Draadloze PIR bewegingsmelder �1 x Adapter

1x Dressoir stand   1x Muursteun

Meegeleverde accessoires

2 x Multifunctionele 

afstandbediening 

�2 x Draadloos 

magneetcontact

2 x RFID tags

Bij het smanos X500 alarmsysteem worden de volgende accessoires meegeleverd in de 

doos:

- Nederlandse handleiding

- Multi-language Quick Guide
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Telefoonbediening bij noodoproep vanaf het alarmsysteem

Als het alarmsysteem wordt ingeschakeld zal er (indien ingesteld) gebeld worden naar 

de beheerder van het systeem. Het is dan mogelijk direct de volgende commando’s in 

te voeren:

SMS-commando

Alarm uitschakelen

Alarm inschakelen

Sirene uitzetten

Sirene aanzetten

Spreken/luisteren inschakelen

Spraakbericht opnieuw afspelen

Invoer

0

1

6

9

#

sos

Opmerking: Als het alarm af gaat zal het bedieningspaneel de telefoonnummers op volgorde 

bellen. Als deze wordt beantwoord zullen de overige telefoonnummers niet meer worden 

gebeld. De opgeslagen telefoonnummers hebben de mogelijkheid om het systeem te 

bedienen met sms commando’s.       

Basisprincipe van het alarmsysteem

Het alarmsysteem zal een signaal ontvangen indien een sensor wordt 

ingeschakeld doordat er bijvoorbeeld beweging wordt gedetecteerd. Het 

alarmsysteem zal een geluid afgeven en zal ook direct alle ingestelde nummers 

sms’en en vervolgens ingestelde nummers bellen. Wanneer er een optionele 

externe sirene is geplaatst zal het signaal ook daaraan worden doorgegeven.
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Plaatsing van sensoren

Het alarmsysteem heeft de beste werking met goed geplaatste en ingestelde sensoren. 

Bepaal welke plekken u wilt bewaken en met welke sensoren. In de afbeelding 

hieronder zijn mogelijke plekken weergegeven voor verschillende typen sensoren 

waaruit u kunt opmaken wat voor uw ruimte de beste opstelling is.

A. Alarmsysteem         B. Afstandbediening        C. Sirene

Voordeur: 

Woonkamer:     

Raam: woonkamer:

Raam: woonkamer: 

Deur-terras: 

Raam:

Slaapkamer: 

Keuken: 

Badkamer/waskamer:                  

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sensoren Sensoren in groepen plaatsen

Iedere sensor kan in een groep worden geplaatst. Er kan gekozen worden uit 4 

verschillende groepen; thuis-groep, normale-groep, 24/7-groep of een enkele-groep. 

Belangrijk: Bepaal vóór aanmelding van de sensoren op het alarmsysteem in welke groep deze 

geplaatst moeten worden.

Normale-groep

De meegeleverde raam/deur magneetcontact sensor is standaard ingesteld op de 

normale-groep. In de normale-groep zal een sensor altijd actief zijn als het alarm is 

ingeschakeld.

Thuis-groep

De meegeleverde bewegingsmelder staat standaard op de thuis-groep ingesteld. 

Indien de thuis-groep wordt geactiveerd zal deze sensor geen signaal doorgeven 

naar het alarmsysteem. De sensoren in de normale-groep zullen dit wel doen en 

het alarm activeren. Hierdoor is het mogelijk een gedeeltelijke beveiliging in te 

schakelen zodat u zich kunt begeven in huis zonder dat het alarm wordt 

geactiveerd.

Enkele-groep

Eén of meerdere sensoren kunnen worden ingesteld met de ‘enkele-groep’ 

instelling. Hierdoor is het mogelijk een andere vertragingstijd in te stellen dan 

andere sensoren. Deze instelling wordt vaak gebruikt voor magneetcontacten. Met 

de enkele-groep instelling staat de sensor altijd in de normale-groep. Het is niet 

mogelijk om deze in de thuis-groep te plaatsen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om 

bij de voordeur een magneetcontact te plaatsen en de vertragingstijd voor de 

enkele-groep op 30 seconden te zetten. Wanneer bij het openen van de voordeur 

het magneetcontact wordt geactiveerd heeft de persoon die binnenkomt 30 

seconden de tijd om het alarm te deactiveren.

24/7-groep

De 24/7-groep wordt aanbevolen als standaard instelling voor sensoren zoals 

bijvoorbeeld een rook- of gasmelder, trillingsmelder, glasbreekmelder, watermelder. 

Bij deze instellingen is de sensor altijd actief en zal het alarmsysteem geactiveer 

worden ongeacht of deze staat in-of uitgeschakeld.

Magneetcontact

PIR bewegingsmelder              

Magneetcontact

Magneetcontact

Magneetcontact

Magneetcontact

PIR bewegingsmelder

Gasmelder

Watermelder                     
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1.

2.

3.

4.

Aan de slag

De simkaart plaatsen

Voor het plaatsen van de simkaart volgt u de volgende stappen:

Zorg dat het alarmsysteem niet is ingeschakeld. (Power Off )

BELANGRIJK: Verwijder de (standaard) code van de simkaart door deze in een mobiele 

telefoon defintief uit te schakelen.

Schakel de voicemailfunctie uit indien deze is ingeschakeld. 

Plaats de simkaart in de simkaarthouder van het alarmsysteem zoals in onderstaande 

afbeelding is weergegeven. 

Belangrijk: Om het alarmsysteem te gebruiken en in te stellen wordt er gebruik 

gemaakt van SMS berichten. Aan het gebruik van SMS berichten zijn kosten 

verbonden. Raadpleeg uw telecom provider voor de kosten.

   OFF    ON

Methode 1: Druk op  op het bedieningspaneel. Sensoren [Gedeeltelijk inschakelen     ]

in de thuis-groep zullen niet geactiveerd worden. Alle overige sensoren in andere 

groepen zullen wel actief zijn. 

Methode 2: Druk op de  knop op de afstandsbediening. [Gedeeltelijk inschakelen     ] 

Methode 3: Druk op  de knop in de App.[Gedeeltelijk inschakelen     ] 

Methode 4: Stuur een SMS met “2” naar het nummer van de simkaart in het 

bedieningspaneel.

Gedeeltelijk inschakelen (Thuis modus) 

Inschakelen van het systeem

Steek de stroomadapter in het stopcontact en steek de connector in de daarvoor 

bestemde aansluiting op de achterkant van het systeem. Schuif de aan/uit schakelaar 

naar ‘On’. Na het inschakelen van het systeem zal het netwerk icoon  op het LCD  [    ]

scherm gaan knipperen. Dit geeft aan dat het bedieningspaneel is verbonden met een 

netwerk.

Bedienen van het alarmsysteem

Methode 1: Druk op   op het bedieningspaneel. Alle sensoren zullen [Inschakelen    ]

worden geactiveerd.

Methode 2: Druk op de knop  op de afstandsdbediening.[Inschakelen    ]

Methode 3: Druk op de   knop in de App.[Inschakelen    ]

Methode 4: Stuur een SMS met “1” naar het nummer van de simkaart in het 

bedieningspaneel.

Alarm inschakelen 
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Bericht bij alarm opnemen

Als het alarm af gaat zal het bedieningspaneel de ingestelde telefoonummers bellen. 

Wanneer er wordt opgenomen zal een bericht worden afgespeeld. Dit bericht kan 

worden aangepast en ingesproken door de volgende handeling: Druk op de  knop, [     ]

druk op de [0] knop en druk daarna weer op de knop. Direct daarna kan er een [     ] 

bericht van maximaal 10 seconden worden ingesproken. 

Bellen vanaf het bedieningspaneel

Toets een telefoonnummer in en druk op de knop. Het systeem belt direct het [     ] 

ingevoerde nummer en er kan worden gebeld via de ingebouwde microfoon en 

luidspreker in het bedieningspaneel. Een gesprek kan beëindigd worden door 

nogmaals op de knop te drukken.[     ] 

Tijd synchroniseren op het bedieningspaneel  

De tijd op het scherm van het bedieningspaneel kan worden aangepast door “99” te 

SMS’en of door op de  knop in de App te drukken.[     ]

Opmerking: Als het bedieningspaneel uit staat zal de tijd automatisch op 00:00 ingesteld 

worden. De tijd zal erna opnieuw gesynchroniseerd moeten worden.

Druk de  knop 2 seconden in om het [     ]

opnemen van een spraakmemo van 

maximaal 10 seconden te starten. Als 

het bericht korter is dan 10 seconden, 

druk op de  knop om het opnemen [     ]

te stoppen. Het opgenomen bericht kan 

worden afgespeeld door 2 seconden de 

[     ] knop in te drukken.

Twee-weg communicatie

Spraakmemo telefonisch inspreken

Het controlepaneel zal u terugbellen. Vervolgens neemt u op en kunt u een 

spraakmemo van 0 tot 10 seconden inspreken. 

Methode 1: Druk op de  knop in de App.[     ]

Methode 2: Stuur een  SMS met  “4” naar het nummer van de simkaart in het 

bedieningspaneel.

Opnemen en afspelen van een spraakmemo

Het is mogelijk om twee-weg communicatie uit te voeren met het systeem. Hierdoor is 

het mogelijk om teruggebeld te worden en praten en luisteren met het 

bedieningspaneel. 

Methode 1: Druk op de    knop op het bedieningspaneel. [     ]

Methode 2: Druk op de   knop in de App.[     ]

Method 3: Stuur een  SMS met  “3” naar het nummer van de simkaart in het 

bedieningspaneel.

Methode 1: Voer de 4 cijferige code (standaard 1234) op het bedieningspaneel in en 

druk op . Het bedieningspaneel geeft een piep en het systeem wordt [Uitschakelen    ]

uitgeschakeld. Als het systeem drie keer piept is het wachtwoord verkeerd ingetoetst. 

Methode 2: Druk op de   knop op de afstandsbediening.[Uitschakelen    ]

Methode 3: Druk op de  knop in de App.[Uitschakelen    ]

Methode 4: Stuur een SMS met “0” naar het nummer van de simkaart in het 

bedieningspaneel. 

Methode 5: Houdt de RFID-tag dichtbij de lezer op het paneel. Het systeem geeft een 

piep ter bevestiging dat het systeem is uitgeschakeld. 

Uitschakelen van het alarm via het bedieningspaneel

Opmerking: Het paneel moet verbonden 

zijn via netstroom om het syteem door 

middle van de RFID tag uit te schakelen.

PIR-900 Wireless PIR Motion Detector
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Bediening van het alarmsysteem 

Een account toevoegen

1. Start de app op uw telefoon en selecteer “Account toevoegen”.

2. Geef een naam in voor het alarmsysteem (bv. Alarm thuis) en voer het mobiele nummer 

    in van de simkaart welke in het alarmsysteem geïnstalleerd is. 

3. Nadat het account is toegevoegd zal het account verschijnen in het beginscherm van  

    de app. Selecteer het account om verder te gaan.

Apple en Android App 

Download de app uit de App Store of Google Play door te zoeken naar “X500 

Alarm”.

Het alarmsysteem kan via de app worden ingesteld.

 X500 Alarm

X500 alarm app overzicht

Onderstaande afbeelding geeft per functie weer waar dit te vinden is in de app. De 

overige tabbladen zullen in de volgende hoofdstukken uitgelegd worden.

Alarm inschakelen

Thuis-groep inschakelen

Alarm uitschakelen 

Twee-weg communicatieSpraakmemo opnemen

Tijd instellen

PIR-900 Wireless PIR Motion Detector
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1. Via dit menu kan de systeemtaal worden aangepast.

2. In dit menu kunnen alarmtelefoonnummers ingevoerd worden. Deze nummers  

    ontvangen een bericht en worden gebeld als het alarm afgaat. 

3. Het SMS telefoonnummer voor de RFID-tag is het nummer die gebruikt zal worden  

    om een bericht te sturen als het systeem wordt uitgeschakeld middels een RFID-tag. 

4. Via dit menu zijn alle afstandbedieningen, RFID-tag en sensoren te verwijderen.

5. Als via dit menu het telefoonnummer is opgeslagen kan via het controlepaneel direct  

    naar dit nummer worden gebeld door 3 seconden de  knop ingedrukt te houden.[    ]

6. Zorg dat eerst het paneel de tijd heeft gesynchroniseerd alvorens het programma in te  

    stellen.

7. Het controlepaneel zal de status via dit menu terugkoppelen.

Systeeminstellingen

1. Iedere sensor wordt aangeduid als  

    zone. Er kunnen 50 sensoren worden  

    gekoppeld. Het is mogelijk om 20  

    sensoren een naam te geven. Deze  

    naam kan uit maximaal 30 tekens  

    bestaan. 

Opmerking: Het is ook mogelijk de 

groepsinstelling te veranderen in dit 

menu.

1

2

3

4

5

6

7

2. Via dit menu kunnen de namen van RFID-tags worden aangepast. 20 RFID-tags  

    kunnen worden hernoemd. 

3. Het systeem kan ingeschakeld worden met een vertragingstijd. Als een vertragingstijd is  

    ingeschakeld zal er elke seconde een piep gegeven worden als waarschuwing voor  

    deze vertraging. De laatste 15 seconden zal het geluid in hoger tempo worden  

    gehoord. Standaard is de vertragingstijd voor binnenkomst en vertrek uitgeschakeld. 

4. Het volume van de sirene kan worden aangepast. De standaard instelling is ‘ laag’. De  

    duur van de sirene kan ook worden aangepast. De standaardinstelling staat op 5   

    minuten.

5. De uitschakelcode (4-6 cijfers) kan worden ingesteld. Standaard is de uitschakelcode  

    ingesteld op 1234. 

    De dwangcode (4 cijfers) kan worden gebruikt als de gebruiker wordt bedreigd en het  

    systeem moet uitschakelen. Bij gebruik van de dwangcode zal het paneel ‘stil’ uitbellen  

    naar ingestelde alarmtelefoonnummers. Standaard is de dwangcode ingesteld op 1111. 

6. Het systeem zal een aparte vertragingstijd hanteren voor de sensor die is ingesteld op  

    de enkele groep. Het is aan te bevelen het magneetcontact bij de plek waar u  

    binnenkomt op deze manier in te stellen. 

1

2

3

4

5

6
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SMS notificatie bij sabotage van sensoren

Opmerking: Het LCD scherm knippert 1x per seconde om aan te geven dat de batterij van het 

bedieningspaneel laag is.  

SMS notificatie bij stroomuitval en herstel

SMS notificatie

[Nieuwe Naam van de Sensor] Batterij sensor 
bijna leeg.       

Bedieningspaneel:  

Batterij paneel bijna leeg.  

 Sensor: 

Deze functie is alleen beschikbaar op sensoren met een ingebouwde anti-

sabotageknop. U zult een bericht ontvangen als het alarm wordt geactiveerd door 

sabotage.

[Nieuwe Naam van de Sensor] Sabotage alarm 
sensor.        

Bedieningspaneel: 

Sabotage alarm paneel.     

 Sensor: 

Stroomuitval controle paneel.       

Of

Stroom controle paneel hersteld.        

Instelling via SMS

Wanneer u niet gebruik maakt van de app kunt u via de volgende SMS-commando’s 

het system bedienen. Deze commando’s moeten naar het telefoonnummer van de 

simkaart in het bedieningspaneel worden gestuurd.

Item SMS command code

SMS menu „?“ , „??“ or „???“ 

Status opvragen 

Alarm uitschakelen 

Alarm inschakelen 

Thuismodus inschakelen  

Twee-weg communicatie 

Spraakmemo via bellen 

Alarm telefoonnummers opslaan 

Alarm SMS telefoonnummers opslaan 

SMS-nummer voor RFID-tags opslaan 

Snelkiesnummers opslaan 

Sensor zone naam en type wijzigen 

RFID-tag namen wijzigen 

Sirene volume instellen 

Verander uitschakelcode 

00 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

901~950 (Opmerking 1) 

101~120 

121 

122 

13 

Sirene duur instellen 

Vertragingstijd extra vertraagde zone 14 

16 (Opmerking 2) 

99 (Opmerking 3) 

21 

22 

23 

0000 

Alarm programma instellen 

Tijd instellen bedieningspaneel  

Alle draadloze sensoren verwijderen 

Alle RFID-tags verwijderen 

Systeem terugzetten naar fabrieksinstellingen 

Alle afstandsbedieningen verwijderen 

15 Dwangcode instellen 
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SMS instelling voorbeeld:

TEL:

1.

2.

3.

4.

5.

TEL:

1. 0612345678

2. 0612345688

3. 0612345698

4. 0612345608

5. 0612345618

Telefoonnummers met succes opgeslagen. 

Kopieer het ontvangen bericht volledig en plak deze in een nieuw tekstbericht. Vul 

vervolgens de telefoonnummers in die een bericht moeten ontvangen bij alarm. Er 

kunnen meerdere telefoonnummers tegelijk ingevuld worden. Het is aan te raden het 

landnummer te gebruiken zodat het bericht ook in het buitenland wordt bereikt.  

5

Opmerking 1: Door ‘901,902,903,904 etc.’ te sturen is het mogelijk de naam en groep 

van overige sensoren in te stellen. 

Via het sturen van een SMS met, “0” = Normale zone. “1” = Thuisgroep modus. “2” = 

24/7-groep . “3” = Enkele groep

Opmerking 2: Via SMS, “0” = programma uit. “1”= inschakelen. “2”=uitschakelen. 

Bijvoorbeeld de volgende instellingen:

Programma:

1.09:00 1

2.18:00 2

3.00:00 0

4.00:00 0 

Deze instelling betekent dat het programma ervoor zorgt dat om 09:00u automatisch 

ingeschakeld wordt en om 18:00u automatisch wordt uitgeschakeld. 

Opmerking 3: Alvorens het programma te gebruiken moet de tijd gesycnhroniseerd 

worden om de juiste tijden van het programma aan te kunnen houden. 

Het systeem zal de volgende melding naar de opgeslagen SMS telefoonnummers 

sturen als de stroom na stroomuitval wordt ingeschakeld: "Stuur 99 om tijd 

bedieningspaneel in te stellen." 

PIR-900 Wireless PIR Motion Detector
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Ook wel een ‘harde reset’. Stuur een SMS met “0000” naar het telefoonnummer van de 

simkaart in het bedieningspaneel.

Een harde reset kan ook worden uitgevoerd door de  knop ingedrukt te houden  [     ]

en vervolgens de aan/uit-knop van uit naar aan te schuiven tot twee keer een piep 

klinkt. Het systeem zal nu teruggezet zijn naar fabrieksinstellingen. 

BELANGRIJK: Indien het bedieningspaneel is ingeschakeld. Zet deze eerst uit alvorens deze actie 

uit te voeren.

Test mode 

Het alarmsysteem kan in een testmodus worden gezet. Dit zorgt ervoor dat het alarm 

drie keer piept (in plaats van een sirene) als er een signaal van een getriggerde sensor 

wordt ontvangen.

 

De testmodus kan worden gestart door “100” te sturen naar het nummer van de 

simkaart in het bedieningspaneel. Na 10 minuten zal het systeem teruggaan naar de 

normale stand. Het is ook mogelijk om de testmodus eerder te stoppen door de  [SOS]

knop op het bedieningspaneel in te drukken. 

0000

Systeem terugzetten naar fabrieksinstelling Testen en installeren van de accessoires

Afstandsbediening

+ LED knippert 1x: Alarm inschakelen of in Thuis modus.

x LED knippert 1x: Alarm uitschakelen

+, x LEDs knipperen beide 1x: SOS

Overzicht

LED Indicator

Inschakelen

Uitschakelen

Thuismodus

SOS 

Volgpunt voor slechtzienden

Metalen ring

LED indicatie

PIR-900 Wireless PIR Motion Detector
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Inschakelen

Thuis modus 

SOS-knop 

Stil inschakelen

Stil uitschakelen

Uitschakelen 

Druk op  om het alarm in te schakelen. [Aan�    ]
De LED-indicator licht kort op en de sirene geeft 

één korte piep om het inschakelen te bevestigen.

�Druk de -knop één seconde in en houd [Thuis      ]

deze ingedrukt, druk dan binnen drie seconden 

op .�Het alarmsysteem zal in of [Aan     ]

uitschakelen zonder dat de�externe sirene een 

hoorbaar signaal afgeeft. Het alarmsysteem kan 

dus worden in of uitgeschakeld zonder dat 

medebewoners worden gestoord. 
�
��Druk de -knop één seconde in en houd [Thuis     ]

deze ingedrukt, druk dan binnen drie seconden 

op . Het alarmsysteem zal in of uitschakelen [Uit     ]

zonder dat de externe sirene een hoorbaar signaal 

afgeeft. Het alarmsysteem kan dus worden in of 

uitgeschakeld zonder dat medebewoners worden 

gestoord. 

�Druk op  om het alarm uit te schakelen. De [Uit     ]

LED-indicator licht kort op en de sirene geeft twee 

keer een korte piep om het uitschakelen te 

bevestigen.

�Druk op . Alle sensoren in de normale [Thuis      ]

groep zullen worden geactiveerd. Alle sensoren in 

de thuisgroep zullen inactief zijn. Dit betekent dat 

u het alarm in huis gedeeltelijk kunt inschakelen.

�Ongeacht of het alarm aan of uit staat, zal bij het 

indrukken van de SOS knop het alarmsysteem 

meteen het alarmsignaal afgeven. 

Magneetcontact voor raam/deur installeren 

Overzicht

Zender

Anti sabotageknop

LED Indicator

Magneet

Voorkant

LED Indicatie

 Deur/raam open gedetecteerdKnippert 1x:

 Batterij bijna leeg, vervang batterijKnippert snel:

Note: Als de anti-sabotageknop wordt ingedrukt zal het alarm direct afgaan.

Achterkant

PIR-900 Wireless PIR Motion Detector
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Het magneetcontact kan worden geïnstalleerd op deuren, ramen en andere objecten 

die open en dicht kunnen. Bij het installeren op ramen kan de sensor (grotere 

onderdeel) op het frame geinstalleerd worden en de magneet op het raam zelf. 

Het rode lampje gaat één keer knipperen wanneer de sensor en de magneetstrip meer 

dan 1cm van elkaar verwijderd zijn.

Magneetcontact installeren

De afstand tussen de sensor en de 

magneet mag in gesloten 

toestand niet meer dan 1cm 

bedragen.

Bevestig beide delen met de 

meegeleverde dubbelzijdige tape. 

Eventueel kan het deurcontact ook 

vastgeschroefd worden. 

Het is niet aan te bevelen 

magneetcontacten in ruimtes met 

veel metaal aan te brengen. Dit 

geldt ook voor een ondergrond 

met veel metaal. Controleer altijd 

of het rode lampje brandt 

wanneer de deur of het raam 

geopend wordt. 

BEBELANGRIJK: Het magneetcontact moet aan de rechterkant van de sensor worden 

geplaatst. Op beide delen staat een driehoek die naar elkaar gericht zouden moeten zijn. 

Draadloze PIR Bewegingsmelder

Overview

LED Indicator

Knippert continu: Bewegingsmelder voert een zelf-test uit 

Knippert één keer: Beweging gedetecteerd

Knippert 2 keer: Zelf-test afgerond, naar energiezuinige stand.

Knippert elke drie seconden één keer : Batterij bijna leeg, vervang batterij

Testknop

Plek voor dubbelzijdig 

plakband

OphangbevestigingLED Indicator

Detectievenster

LED indicator

Anti sabotageknop Infraroodsensor

Behuizing van de PIR-bewegingsmelder

Verwijder de schroef bovenop de PIR-bewegingsmelder en verwijder voorzichtig de 

voorkant van de achterkant.

Infrarode Sensor

De infraroodsensoren nemen de bewegingen waar. De sensor dient daarvoor altijd 

schoon te zijn. 

Sensor niet aanraken! 

Wanneer de behuizing van de bewegingsmelder geopend wordt, zal deze schakelaar 

dit detecteren en zorgen voor een alarmmelding.

Anti-sabotageknop
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Achterzijde van de PIR-bewegingsmelder

Druk na de zelf-test één keer op de testknop. De PIR-bewegingsmelder zal een 

detectiesignaal afgeven (LED-indicator knippert één keer). 

Testmodus

Wanneer de PIR-bewegingsmelder meer dan twee keer binnen drie minuten wordt 

getriggerd gaat het automatisch over op de energiezuinige stand. De PIR-

bewegingsmelder zet zichzelf weer scherp als er gedurende de volgende drie minuten 

geen beweging wordt waargenomen. De PIR-bewegingsmelder is gedurende deze tijd 

niet werkzaam en zal geen signaal naar het alarmsysteem sturen. Zolang er beweging 

wordt waargenomen binnen deze drie minuten zal de energiezuinige stand actief 

blijven.

Energiezuinige stand

In slaapstand na twee keer in drie 

minuten na detectie menselijke beweging.

Situatie 2:

Testknop indrukken en dan inschakelen.

Situatie 1:

Opstarten en inschakelen.

3 minuten later

Geen detectie menselijke

bewegining in drie minuten.

Schakel van slaapstand

naar ingeschakelde modus.

1. De ideale hoogte voor het ophangen van de bewegingsmelder is 2,2 meter, van de vloer.

2. Zet de steun met de inbegrepen schroeven op, dan plaats de bewegingsmelder in de 

    steun. 

1 2

2.2m

PIR bewegingsmelder installeren

Installatietips

Vermijd installatie van de bewegingsmelders direct in de richting van ramen, bij een 

airco, verwarmingselement, koelkast, oven, direct zonlicht en plaatsen waar veel 

temperatuurschommelingen plaatsvinden. 

Voorkom ook dat twee bewegingsmelders naar elkaar toe wijzen; met andere woorden 

niet in elkaars detectiebereik te plaatsen.
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4. Verstel eventueel de hoek van de bewegingsmelder om het beste resultaat te verkrijgen. 

    Herhaal stap 3 om de nieuwe hoek te testen.

3. Druk één keer op de testknop. Loop vervolgens binnen het bereik van de 

    bewegingsmelder van links naar rechts of van rechts naar links binnen het gewenste 

    detectieveld.

    De LED-indicator van de bewegingsmelder knippert wanneer er beweging wordt 

    waargenomen.

 Zijaanzicht

Bereik van de bewegingsmelder 

Bovenaanzicht  

Zijaanzicht

Bovenaanzicht  

In- & uitschakelen met behulp van een gratis

telefoontje

Het alarmsysteem kan ingeschakeld worden door te bellen naar het telefoonnummer 

van de simkaart in het bedieningspaneel. Als de telefoon overgaat zal u op moeten 

hangen. Vervolgens wordt u teruggebeld door hetzelfde nummer. Deze zult u niet op 

moeten nemen maar direct af moeten wijzen. Het alarm wordt ingeschakeld.

Het alarmsysteem uitschakelen is mogelijk door te bellen naar het telefoonnummer 

van de simkaart in het bedieningspaneel. Blijf aan de lijn tot het systeem de verbinding 

stopt. Het systeem zal niet terugbellen en het systeem zal uitgeschakeld zijn. 

Het LCD scherm laat zien hoeveel afstandsbedieningen, sensoren en RFID-tags zijn 

verbonden met het bedieningspaneel. Bijvoorbeeld; als het LCD scherm het volgende 

weergeeft                  . Dit betekent dat er 1 afstandsbediening, 2 sensoren en 1 RFID-

tag is aangemeld bij het bedieningspaneel.

BELANGRIJK: Voor het gebruik van deze functie moet voicemail zijn uitgeschakeld op de 

simkaart in het bedieningspaneel.

(Nieuwe) accessoires aanmelden

Nieuwe draadloze sensoren en afstandsbedieningen aanmelden

    De meegeleverde sensoren zijn aangemeld op het bedieningspaneel. Nieuwe sensoren    

    kunnen aangemeld worden zoals hieronder omschreven:

1.  Voer het wachtwoord in en druk op de  knop op het bedieningspaneel.[     ]

2.  Zorg dat de sensor wordt getriggerd.
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Nieuwe RFID-tags aanmelden 

Het bedieningspaneel laat een piep horen als de afstandsbediening succesvol is 

aangemeld. Als het bedieningspaneel twee keer piept is deze al eens eerder aangemeld.

Deze sirene is een extra accessoire.

Zet de sirene in de aanmeld mode. Druk daarna op de ‘alarm inschakelen’ knop op het 

bedieningspaneel. De sirene geeft een piep als deze succesvol is aangemeld. Bekijk de 

handleiding van de siren voor een gedetailleerdere uitleg.

1.  Voer het wachtwoord in en druk op de   

     knop op het bedieningspaneel. [     ]

2.  Houd de nieuwe RFID-tag dichtbij de  

     RFID-lezer van het bedieninegspaneel. 

BELANGRIJK: De RFID-tag functie werkt 

alleen als het bedieningspaneel op 

netstroom is aangesloten.

Draadloze sirene aanmelden 

Alle accessoires verwijderen

Draadloze sirene verwijderen

Om alle accessoires te verwijderen kunt u het volgende doen. Houd de alarm 

uitschakelen knop ingedrukt. Schuif tijdens het ingedrukt houden de aan/uit-knop van 

uit naar aan (als het paneel aan is, schuif deze dan eerst naar uit). Het 

bedieningspaneel geeft binnen 10 seconden 3 keer een piep. Vervolgens kan de alarm 

uitschakelen knop losgelaten worden. Alle accessoires (afstandsbedieningen, sensoren 

en RFID-tags) zijn verwijderd.

Houd de verbindknop van de draadloze sirene ingedrukt tot deze een piep geeft. Dit 

geeft aan dat de verbinding tussen de draadloze sirene en het bedieningspaneel is 

verwijderd.

Batterijen vervangen

Verwijder het rubberen onderdeel 

Afstandsbediening

Draai de schroef los 

Open de behuizing aan de achterkant

 

29 30

Draadloos magneetcontact 

Draadloze PIR bewegingsmelder

Draai de schroef los 

Open de behuizing aan de achterkant

 

Open de behuizing aan de achterkant
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MD2300 Draadloze PIR bewegingsmelder

Technische specificaties�

X500 Bedieningspaneel

Voedingsspanning

GSM frequentie

Stand-by verbruik

Alarm verbruik

Back-up batterij

Draadloos bereik

Interne sirene

Maximaal aantal draadloze sensoren

Radio frequentie

Materiaal behuizing

Temperatuur

Relatieve vochtigheid

Afmetingen  

12V Gelijkstroom 500mA

850 / 900 / 1800 / 1900Mhz

<100mA

<220mA

Lithium batterij 3,7V 1200mA 18650 (1x)

<80m (open veld/zonder obstakels)

95dB

10 x Afstandsbediening

50 x Sensor

50 x RFID-tag

868 MHz

ABS plastic + Acrylic

-10℃�~�+�55℃

<80% (geen condensvorming)

220 x 130 x 26 .00mm (L×B×H) 

Voedingsspanning

Stand-by verbruik

Alarmverbruik

Detectieverbruik

Draadloos bereik

Radio frequentie

Materiaal van de behuizing

Temperatuur

Relatieve vochtigheid

Afmetingen bewegingsmelder

Afmetingen ophangbeugel 

Gelijkstroom 3V (1.5V batterij × 2)

<50 uA

<11 mA

8m/110°

<80m(open veld/geen obstakels)

868 MHz

ABS plastic 

-10℃�~�+�55℃

<80% (non-condensing)

101.5 x 59 x 37.5 mm (L×B×H)

60 x 29 x 927mm (L×B×H)

TAG-26  (RFID-tag)

DS2300 draadloos magneetcontact 

RE2300 Afstandsbediening

Voedingsspanning

Stand-by verbruik

Alarmverbruik

Draadloos bereik

Radio frequentie

Materiaal behuizing

Temperatuur

Relatieve vochtigheid

Afmetingen zender

Afmetingen magneet�

Gelijkstroom 3V (CR2032 lithium cell batterij × 2)

<1

<10.5 mA

<80m(open veld/geen obstakels)

868 MHz

ABS plastic 

-10℃�~�+�55℃

<80% (geen condensvorming)

72.5 x 28 x 10mm (L×B×H)

58 x 14 x 9.5mm (L×B×H)

Voedingsspanning

Zendverbruik

Draadloos bereik

Radio frequentie

Materiaal behuizing

Temperatuur

Relatieve vochtigheid

Afmetingen �

Gelijkstroom 3V (CR2032 lithium cell batterij × 1)

<9.5 mA

<80m(open veld/geen obstakels)

868 MHz

ABS+PC plastic 

-10℃�~�+�55℃

<80% (geen condensvorming)

71 x 38 x 12mm (L×B×H)

�

Circuit

Radio frequentie

Zendbereik

Afmetingen�

EM4100 CMOS

125kHz

<80 m (open veld/geen obstakels)

30 x 30 x 6mm (L×B×H)�
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PAS OP: EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN BATTERIJ VAN 

EEN ONJUIST TYPE . VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Elektrische producten mogen niet als huishoudelijk afval worden verwerkt. Volgens de 

Europese Richtlijn 2002/96/EC betreffende afval van elektrisch en elektronisch 

materiaal en de implementatie daarvan in nationale wetgeving, moeten gebruikte 

elektrische producten afzonderlijk worden verzameld en worden verwijderd bij speciaal 

hiervoor ingerichte inzamelingspunten.

Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of uw dealer voor advies bij het recyclen.

Veelgestelde vragen�

Als het X500 alarmsysteem niet goed werkt, controleer dan de volgende stappen eerst: 

Oplossingen

Controleer of de stroomvoorziening goed is aangesloten

Controleer of de aan/uit-schakelaar op ‘aan’ staat

Controleer of de LED-indicator aan gaat wanneer een knop 
wordt ingedrukt

Controleer of de afstandsbediening goed is gekoppeld aan het 
bedieningspaneel

Zorg ervoor dat de afstand tussen de afstandsbediening en het 
bedieningspaneel niet te groot is

Controleer of de LED-indicator oplicht als de magneet van de 
basisunit wordt gescheiden

Zorg ervoor dat het deur/raam-contact niet te ver is verwijderd 
van het bedieningspaneel

Controleer of het alarm is ingeschakeld

Controleer of de afstand tussen de magneet en basisunit niet 
groter is dan 1 centimeter

Druk meerdere malen op de testknop wanneer het alarm is 
geactiveerd. Als het alarm niet afgaat, verbindt dan de 
bewegingsmelder opnieuw aan het alarmsysteem

De bewegingsmelder is te ver verwijderd van het 
bedieningspaneel

Controleer of de bewegingsmelder niet in de slaapstand is gezet

Controleer of de batterijen nog in goede staat zijn

Het bedieningspaneel 
gaat niet aan

Afstandsbediening 
werkt niet

Deur/raam contact 
werkt niet

De bewegingsmelder 
detecteert een signaal 
maar er wordt geen 
alarm afgegeven

Probleem
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Steek de simkaart in het bedieningspaneel vóórdat deze wordt 
aangezet

Controleer of de simkaart voldoet aan de GSM standaard

Controleer of de simkaart over genoeg beltegoed beschikt

Controleer of de simkaart nummerherkenning heeft ingeschakeld

Controleer of het alarmnummer is opgeslagen

Het bedieningspaneel 
reageert niet op 
SMS- instructies

Schakel na activatie van het alarm niet direct het alarm uit zodat 
het bedieningspaneel de mogelijkheid heeft om te bellen

Controleer of de simkaart over genoeg beltegoed beschikt

Controleer of het alarmvolume op stil staat; pas het alarmvolume 
aan via SMS of via de app

De RFID functie kan alleen worden gebruikt als het 
bedieningspaneel is aangesloten op netstroom

Controleer of het RFID-tag telefoonnummer en naam is 
opgeslagen

Bij het activeren van 
het alarm wordt er 
niet gebeld

Geen geluid bij het 
afgaan van het alarm

Geen reactie bij het 
gebruik van een 
RFID-tag

Na gebruik RFID-tag 
wordt geen SMS 
verzonden

Controleer of de RFID-tag is gekoppeld met het 
bedieningspaneel. Zo niet, koppel deze opnieuw.

Controleer of de simkaart Caller ID in heeft geschakeld

Controleer of het telefoonnummer als alarm telefoonnummer is 
opgeslagen

Ontvangt een SMS 
terug: “Phone 
number is 
unauthorized”

Als de GSM netwerk indicator 1x per seconde knippert wordt 
het netwerk gezocht. Als deze 1x per 2 seconden knippert is 
het netwerk verbonden.  

Controleer of de bewegingsmelder niet in slaapstand staat.

GSM netwerk 
indicator knippert

Motion detector 
doesn’t seem to 
work properly

Voorzichtigheid en waarschuwingen 

Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese Parlement, kan sommige 

(draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in 

bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze 

apparatuur verboden zijn. Neem contact op met uw (lokale) overheid voor meer 

informatie over deze beperkingen.

Volg te allen tijde de instructies in de handleiding, in ieder geval wanneer het 

apparatuur betreft dat geassembleerd dient te worden. Pas op: In de meeste gevallen 

gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het 

apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd 

smanos-personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd 

is en/of wanneer het product onjuist gebruikt is.

Let op: de smanos handleidingen worden met de uiterste zorg samengesteld. Wegens nieuwe 

technologische ontwikkelingen, kan het gebeuren dat een gedrukte handleiding niet de meest 

recente informatie bevat. 

Als u problemen ondervindt met de gedrukte instructies, bezoek dan altijd onze website 

www.smanos.com waar de meest recente handleiding te downloaden is.

35 36

Controleer of de simkaart met de juiste zijde is ingevoerd
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Notities

Sensor

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Zone 9

Zone 10

Zone 11

Zone 12

Zone 13

Zone 14

Zone 15

Zone 16

Sensor type

Magneetcontact

Bewegingsmelder

Benaming
Groepsindeling

Normaal Thuis 24/7 Vertraging

Garantietermijn 

Voor alle smanos-producten geldt een garantietermijn van drie jaar, tenzij op het 

moment van aankoop anders aangegeven. Bij aankoop van een tweedehands 

smanos-product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de 

aankoop door de eerste eigenaar. Voedingen, batterijen, accu’s, antennes en alle 

andere producten die niet geïntegreerd in of direct verbonden zijn met het 

hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze 

een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct, vallen derhalve niet onder de 

Smanos-garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, 

externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product 

door partijen anders dan smanos.

SMANOS HOLDING LTD 

Jacobus Spijkerdreef 386

2132 PZ Hoofddorp

The Netherlands

www.smanos.com
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