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Installatie.
Benodigdheden voor installatie:

Meegeleverd:
- Bedieningspaneel 
- Bevestigingsschroeven 
- Bevestigingsstrips 
- Batterijen

Zorg ervoor dat het bedieningspaneel buiten het bereik van kinderen  
wordt geplaatst.

Muurmontering zonder boren:
A)  Kies een handige locatie zoals de gang of op de muur naast een buitendeur die 

het meest gebruikt wordt.
B)  Haal het bedieningspaneel uit de bijgeleverde houder. 
C)  Plak achterop de houder de bevestigingsstrips en zoek een egaal stuk muur, 

druk de houder goed aan. 
D) Doe het bedieningspaneel in de houder.

Muurmontering met boren:
A)  Kies een handige locatie zoals in de gang of op de muur naast een buitendeur 

die het meest gebruikt wordt.
B) Haal het bedieningspaneel uit de bijgeleverde houder.

Dit moet u zelf even pakken:
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INSTALLATIE  
 

Benodigdheden voor installatie:  
Meegeleverd:  

- Bedieningspaneel  
- Bevestigingsschroeven  
- Bevestigingsstrips  
- Batterijen  

  

Niet meegeleverd:   

  

Installatie tijd:    Niet boren: 5 minuten  

      Boren: 15 minuten  

Zorg ervoor dat het bedieningspaneel buiten het bereik van kinderen wordt 
geplaatst.  

Muurmontering zonder boren:  
A) Kies een handige locatie zoals de gang of op de muur naast een 

buitendeur die veel gebruikt wordt.  

B) Haal het bedieningspaneel uit de bijgeleverde houder.  
C) Plak achterop de houder de bevestigingsstrips en zoek een egaal stuk 

muur, druk de houder goed aan en controleer of deze recht hangt.  
D) Doe het bedieningspaneel in de houder en controller of deze goed hangt.  

Muurmontering met boren:   
A) Kies een handige locatie zoals in de gang of op de muur naast een 

buitendeur die veel gebruikt wordt.  
B) Haal het bedieningspaneel uit de bijgeleverde houder.  
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C)  Gebruik de houder om op de muur de te boren gaten te markeren.  
Boor vervolgens een 4.7mm gat van 1.7 cm diep. Doe de pluggen daarin  
en schroef vervolgens de beugel vast met de bijgeleverde schroeven.

Opmerking: Voor de muurmontage kunt u de sabotagefunctie inschakelen. Als het 
bedieningspaneel van de beugel wordt gehaald, zal er een sabotagesignaal naar de 
basiscentrale gestuurd worden.

Aanmelden.
- Haal het bedieningspaneel uit de houder 
-  Log in op de website https://myFiber.nl  en ga naar “Instellingen.”  

Klik op de  “Voeg apparaat toe” en selecteer het bedieningspaneel. 
-  Doe de batterijen er in. Draai hiervoor het bedieningspaneel om.  

In het midden boven bevind zich het batterij vakje. Het bedieningspaneel  
knippert een keer blauw. 

-  Klik op “Toevoegen” en druk 4 keer op “0” en vervolgens op “#”. U krijgt de meld-
ing “Apparaat succesvol toegevoegd”, tevens ziet u bij het rechtste LED lampje 
een groen licht knipperen. Herhaal deze handeling om de 10 seconden als u deze 
melding niet krijgt.
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C) Gebruik de houder als template, markeer de gaten met een pen en boor 
vervolgens een 4.7mm gat van 1.7 cm diep. Doe de pluggen daarin en 
schroef vervolgens de beugel vast met de schroeven.  

Opmerking: Voor de muurmontage kunt u de sabotagefunctie inschakelen. Als 
het bedieningspaneel van de beugel wordt gehaald,  zal er een 
sabotagesignaal naar de basiscentrale gestuurd worden.  

Hieronder ziet u enkele afbeeldingen van het bedieningspaneel.  

 

 
AANMELDEN  

 

- Haal het bedieningspaneel uit de houder  
- Log in op Mijnsmartalarm.nl en ga naar Instellingen. Klik op de Voeg 

apparaat toe en selecteer het bedieningspaneel.  
- Voeg de batterijen toe. Draai hiervoor het bedieningspaneel om. In het 

midden boven bevind zich het batterij vak. Het bedieningspaneel knippert 
een keer blauw.  

- Klik op Toevoegen en druk 4x op 0 en vervolgens op #. U krijgt de melding 
Apparaat succesvol toegevoegd, tevens ziet u bij het rechtste  
LED lampje een groen licht knipperen. Herhaal deze handeling om de 10 
seconden als u deze melding niet krijgt.  

 

    

  

Zo ziet het bedieningspaneel eruit:

Home

UitAan
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Alles over de toegangscodes.

Mogelijkheden Uitleg Handeling

Wat is de standaard pincode? Het bedieningspaneel wordt 
standaard met een door de fab-
riek ingestelde code afgeleverd

De code hiervan is ‘0000’

Ik wil de standaard pincode 
wijzigen.

Het wordt aan te raden de 
standaard code te wijzigen naar 
een code die voor u makkelijk te 
onthouden is

U typt eerst de fabriekscode, 
vervolgens typt u ‘1XXXX’ en 
nogmaals ‘1XXXX’ waarbij ‘XXXX’ 
staat voor de nieuwe code. Uw 
code is nu gewijzigd

Ik wil meerdere pincodes 
instellen.

Het is mogelijk met het bedien-
ingspaneel van Smartalarm om 
meerdere pincodes te gebruiken

U typt eerst de hoofdpincode, 
vervolgens typt u ‘NXXXX’ en 
nogmaals ‘NXXXX’. N is een getal 
tussen de 2 en 8, deze code is 
correct wanneer het paneel 
geen lange piep geeft. Als het 
wachtwoord al bestaat zal het 
bedieningspaneel lang piepen

Hoeveel pincodes kan ik 
maximaal instellen?

Het is met het alarmsysteem 
mogelijk om meerdere codes in 
te voeren zodat iedereen een 
persoonlijke code kan gebruiken.

Het is mogelijk om naast de 
hoofdpincode nog 7 andere 
pincodes in te stellen

Wat kan ik met de  
dwangcode?

Het alarmsysteem heeft ook 
een dwangcode waarmee je 
een SmartMessage kan laten 
versturen zonder dat het  
alarm afgaat.

De code van deze is standaard 
8862, deze code intoetsen en het 
signaal wordt naar de basiscen-
trale verstuurd

Ik wil een wachtwoord  
verwijderen.

Het is ook mogelijk om wacht-
woorden te verwijderen wanneer 
een bepaalde code niet meer 
gebruikt wordt. De hoofdpin-
code en dwangcode klunen niet 
worden verwijderd.

Typ de hoofdpincode, en 
vervolgens ‘N0000’, waarbij N 
het getal tussen de 2 en 8 is. nu 
komen er twee tonen en is het 
wachtwoord
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Gebruik.

Mogelijkheden Uitleg Handeling

Alarm aanzetten met uit-
looptijd

Het alarm kan aangezet worden 
met uitlooptijd, dat betekent 
dat u ongeveer 25/30 seconden 
uitlooptijd heeft

Voer uw vier cijferige pincode in 
en druk op de rode knop (dicht 
slot)

Alarm snel aanzetten met 
uitlooptijd

Het alarm kan ook aangezet 
worden zonder de pincode

Druk twee seconden op de alarm 
aan knop (slot dicht)

Alarm uitschakelen Het alarm kan uitgezet worden 
met het bedieningspaneel

Voer uw vier cijferige pincode in 
en druk op de groene knop (slot 
open)

Thuismodus inschakelen De thuismodus kan aangezet 
worden met het bediening-
spaneel

Voer uw vier cijferige pincode 
in en druk op de knop met het 
huisje er boven

Thuismodus uitschakelen De thuismodus kan uitgezet 
worden met het bediening-
spaneel

Voer uw vier cijferige pincode in 
en druk op de groene knop (slot 
open)

Statuscheck Het is mogelijk om een status-
check te doen, u krijgt dan te 
zien op welke instelling het 
alarm nu staat (alarm aan, alarm 
uit, alarm aan thuis)

Druk op het vraagteken en u 
krijgt te zien in welke modus het 
alarm op dit moment staat. Eén 
van de LED’s zal

Het paniekalarm laten 
afgaan

Het is ook mogelijk om zonder 
een code het paniekalarm af te 
laten gaan.

Druk op * en op # en nu wordt 
het paniekalarm ingeschakeld. 
Het groene LED licht zal 1,5 
seconde branden en u hoort 2 
korte tonen. Als u de meldkamer 
ingeschakeld heeft neemt deze 
contact met u op.
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Specificaties:

Vermogen: 2 AAA alkaline batterijen 
Wachtwoorden: 10 sets, 4-cijferig 
Stroomverbruik: 10uA op stand-by, 30mA op actief 
Geschatte levensduur batterij: 2 jaar (uitgaande van 20 x per dag) 
Radio: 2-weg communicatie
Grootte: 65 x 28 x 15 mm (zonder de beugel) 
Gewicht (w/o batterij): ~120g

Pincodes resetten.
1. Open het bedieningspaneel. 
2. Verwijder de batterijen. 
3. Schakel JP7 naar CLR-modus. (Zie afbeelding hieronder). 
4. Sluit de batterijen aan. 
5. U hoort nu 4 keer een korte toon. 
6.  Schakel JP7 terug naar de originele modus.

Het bedieningspaneel is succesvol gereset. Dit betekend dat nu de fabriekscode weer 
actief is, alle opgeslagen wachtwoorden zijn gewist.



Dat ging lekker!
Zeiden we toch?

Telefoon: 020-7 60 50 40
E-mail: info@fiber.nl
Internet: www.fiber.nl

www.facebook.com/fiberNL

www.twitter.com/fiberNL

Meer informatie?
Op www.fiber.nl vindt u uitgebreide informatie en 
antwoorden op de meest gestelde vragen. Maar u mag 
natuurlijk ook bellen met onze klantenservice op  
020-7 60 50 40 of stel uw vraag via uw persoonlijke  
omgeving van MyFiber (http://my.fiber.nl)

Fiber SmartAlarm© is gekoppeld aan de meldkamer van Trigion, één van de grootste 
en betrouwbaarste meldkamers van Nederland. Dat moet toch een veilig gevoel 
geven? De meldkamer van Trigion heeft een PAC 1 vergunning en is de eerste door 
Justitie erkende meldkamer van Nederland. Uw huis is beveiligd door de beste.


