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Geachte klant, 

 

Uw alarmsysteem is uitgerust met draadloze alarmsensoren. Deze zijn voorzien van een of meerdere 

batterijen. De gemiddelde levensduur van deze batterijen is ongeveer 2 jaar. 

 

Indien er batterijen leeg dreigen te raken zal uw alarmsysteem hier melding van maken. Op het 

display zal het oranje uitroep teken aan gaan. Op het display zal te tekst verschijnen met batterij leeg 

gevolgd door de benaming van de sensor. Door op het ? te drukken verschijnen er eventueel meer 

meldingen of verdwijnt de huidige melding. Wanneer uw alarmsysteem is uitgerust met de JA82Y 

GSM module zult u ook een melding per sms ontvangen. 

 

Een draadloos bedieningspaneel heeft middels het lege batterij icoon aan dat de batterijen bijna leeg 

bedienen via het draadloze bedieningspaneel. Dit kan vervelend zijn wanneer het draadloze 

bedieningspaneel het enige bedienpaneel van uw alarm is. Gebruik dan een afstandsbediening of 

zorg ervoor dat u een paar reserve batterijen heeft. Model CR123 lithium 3v  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batterij spaarstand bij draadloze beweging sensoren. 

 

Draadloze beweging`s detectoren zijn voorzien van een batterij spaarstand. Dit houd in dat de 

beweging sensor na het detecteren van beweging (ook bij uitgeschakeld alarmsysteem) 5 minuten in 

batterij spaarstand gaat. De 2
e

 melding van deze sensor duurt dan maximaal 5 minuten. In de praktijk 

wanneer u het alarmsysteem aan zet en het pand verlaat zou het zo kunnen zijn dat deze sensor niet 

direct actief is. 

 

Als u de sensor wil gaan testen door bijvoorbeeld het alarmsysteem aan te zetten en dan de 

woonkamer te betreden. Dan kan het maar zo zijn dat de sensor nog in batterij spaarstand is. In het 

meest ongunstige geval duurt het dan nog 5 minuten voor deze sensor een alarm detecteert. 

 

De batterij spaarstand heeft geen negatief beveiliging`s effect op uw alarmsysteem. Wanneer u het 

alarmsysteem inschakelt zullen de beweging`s detectoren na maximaal 5 minuten actief zijn. Het is 

niet logisch aan te nemen dat een inbreker binnen deze tijd uw woning betreedt een buit verzameld 

en weer vertrekt. 


