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1. Productafbeelding met uitleg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoppen & onderdelen 

1. LED verlichting 

2. Kort ingedrukt:    Volume, 5 niveau’s, waarvan 1 stil 

Lang ingedrukt:    Zet chime helemaal uit 

3. Kort ingedrukt:    Volgende beltoon 

Lang ingedrukt tot snel knipperen:  Koppel met app via EZ Mode 

Nog langer tot langzaam knipperen:  Koppel met app via AP Mode 

4. Kort ingedrukt:    Vorige beltoon 

Lang ingedrukt:    Reset, na 2 pieptonen 

5. Stekker 

 

LED kleuren: 

• Uit     - Chime is standby 

• Cyaan knipperen   - Iemand belt aan 

• Groen aan    - Alarm staan aan 

• Cyaan aan    - Alarm in thuis stand staat aan 

• Rood knipperen   - Alarm sirene gaat af 

• Geel snel knipperen   - Verlaat het huis vertraging 

• Geel langzaam knipperen  - Huis binnenkomen vertraging 

• Blauw snel knipperen    - Koppel met app via EZ Mode 

• Blauw langzaam knipperen  - Koppel met app via AP Mode 

• Paars knipperen   - Koppel met sensoren 
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2. Chime toevoegen aan de Smart Life app via EZ-mode 
 

Product toevoegen via de EZ mode: 

1. Steek de chime de eerste keer in het stopcontact dicht bij de WiFi router en de 

smartphone 

2. Open de Smart Life app 

3. Kies voor ‘Toestel toevoegen’ of rechtsboven de ‘+’ 

4. Kies voor ‘Beveiligingssensor’ en kies voor ‘Alarm (Wi-Fi)’ 

5. Zorg dat de smartphone verbonden is met een 2,4 Ghz. WiFi netwerk 

(deze WiFi verbinding is alleen nodig bij het toevoegen, daarna kan er ook via 3/4G met 

het internet worden verbonden) 

6. Voer het WiFi wachtwoord in en kies ‘Volgende’ 

7. Kies in de app rechtsboven ‘EZ-mode’ 

8. Er wordt nu in de app gevraagd om een reset, dit gaat als volgt:  

Druk op de middelste knop met het WiFi symbool totdat de LED ring snel 

blauw gaat knipperen 

9. Vink aan en kies ‘Next’ 

10. De smartphone gaat nu in het WiFi netwerk zoeken naar de chime en deze koppelen 

met de app 

11. U ziet een percentage van de voortgang 

12. Nadat toevoegen succesvol is, pas eventueel nog de naam aan 

13. Kies ‘Doorgaan’ en de koppeling is afgerond 
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3. Chime toevoegen aan de Smart Life app via AP-mode 
 

Product toevoegen via de EZ mode: 

1. Steek de chime de eerste keer in het stopcontact dicht bij de WiFi router en de 

smartphone 

2. Open de Smart Life app 

3. Kies voor ‘Toestel toevoegen’ of rechtsboven de ‘+’ 

4. Kies voor ‘Beveiligingssensor’ en kies voor ‘Alarm (Wi-Fi)’ 

5. Zorg dat de smartphone verbonden is met een 2,4 Ghz. WiFi netwerk 

(deze WiFi verbinding is alleen nodig bij het toevoegen, daarna kan er ook via 3/4G met 

het internet worden verbonden) 

6. Voer het WiFi wachtwoord in en kies ‘Volgende’ 

7. Kies in de app rechtsboven ‘AP-mode’ 

8. Er wordt nu in de app gevraagd om een reset, dit gaat als volgt:  

Druk op de middelste knop met het WiFi symbool  

totdat de LED ring langzaam blauw gaat knipperen 

9. Vink aan en kies ‘Next’ 

10. De smartphone gaat nu met het WiFi netwerk verbinden dat uit de chime komt,  

dit WiFi netwerk begint met ‘SmartLife_[XXXXX]’, 

zodra er verbonden is, keer terug naar de app. 

11. U ziet een percentage van de voortgang 

12. Nadat toevoegen succesvol is, pas eventueel nog de naam aan 

13. Kies ‘Doorgaan’ en de koppeling is afgerond 
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4. Chime laten rinkelen als iemand aanbelt: instellen smart 

scenario 
 

1. Kies midden onderin de app voor ‘Smart’ 

2. Kies ‘+’ rechtsboven 

3. Kies ‘When device status changes’ 

4. Kies de deurbel uit de lijst 

5. Kies ‘Door 1 Call’ 

6. Kies ‘Start’ 

7. Kies ‘Run the device’ 

8. Kies de chime uit de lijst 

9. Kies ‘Chimes from 1 to 31’ of ‘Chimes from 32 to 58’ 

10. Kies een Chime uit (beltoon) 

11. Kies ‘Opslaan’ 

12. Kies Volgende 

13. Controleer de instellingen: 

Condition: als iemand op de deurbel drukt, dus Door 1 call: Start 

Task: Chime: {uw keuze van chime} 

Naam: stel hier een naam in voor dit smart scenario 

14. Stel eventueel een tijdssegment in bij ‘Validitatietijdsegment’ 

15. Kies ‘Opslaan’ 

16. Bevestig 
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5. Lijst met beltonen 
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6. De chime gebruiken als een alarmsysteem  
 

6.1 PIR/deur/raam sensor of afstandsbediening toevoegen 

 

Om een sensor volg de volgende stappen: 

1. Open de Smart Life app 

2. Selecteer de chime 

3. Kies ‘Accessories’ 

4. Er zijn 2 tabbladen te zien: 

a. Detector 

Voeg hier PIR beweging, deur/raam en rook sensoren mee toe. 

b. Remote 

Voeg hier extra afstandsbedieningen toe. 

5. Kies het juiste tabblad 

6. Druk rechtsboven op de + 

7. Activeer kort de sensor in de buurt van de chime om de sensor toe te voegen. 

Activeer op de volgende manieren: 

Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening. 

Druk op een knop op een PIR bewegingssensor of een deur/raamsensor 

8. Nadat de sensor is herkend, geef de sensor een naam, stel de zone en het type sensor 

in.  
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6.2 Sensor in een zone plaatsen 

 

Iedere sensor kan in een bepaalde zone worden geplaatst: 

1. Delay  

Deze sensor staat pas op scherp na de delay time. 

Plaats de sensoren die u zien bij het verlaten van de ruimte 

in deze zone.  

2. Normal  

Deze sensor zal direct nadat het alarm is aangezet voor 

een alarmmelding zorgen. 

Plaats de sensoren in de beneden verdieping van uw 

woning in deze zone. 

3. Home 

Deze sensor zal niet actief worden als het alarm slechts 

deels wordt ingeschakeld (Home Arm) 

Plaats de sensoren in de bovenverdieping uw woning waar 

u slaapt in deze zone. 

4. 24 hours  

Deze sensor staat altijd aan en geeft direct een alarm. 

Plaats een rooksensor in deze groep. 

5. 24 Hours Silent  

Deze sensor staat altijd aan en geeft direct een stil alarm. 
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6.3 De PIR bewegingssensor in gebruik nemen 

 

• Plaats de PIR sensor ongeveer op 2 meter hoogte 

• Zet de PIR sensor aan met de aan/uit schakelaar (5) 

• Trigger de PIR sensor door op de knop (4) te drukken 

• Plaat de batterijen in de achterkant van de PIR sensor 

(3 x AA Penlite batterijen) 

• Aan de bewegingssensor kan met de pinnetjes (6) het 

volgende worden ingesteld: 

o Test of normale modus 

In de test modus staat de PIR sensor altijd aan. 

In de normale modus stopt de PIR sensor met 

het melden van een beweging nadat er binnen 

3 minuten 2 keer een beweging werd gezien 

om batterijen te sparen. 

o Gevoeligheid 

De gevoeligheid heeft 3 standen: 

Hoog: plaats een pinnetje bij pulse 1 

Medium: plaats een pinnetje bij pulse 2 

Laag: plaats geen pinnetjes bij pulse 1 & 2 

o LED indicatie lampje aan of uit 

Elke keer als de PIR sensor een beweging ziet, zal het LED indicatielampje 

oplichten. Haal het pinnetje bij LED weg om het LED indicatielampje uit te zetten. 
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6.4 De deur/raamsensor in gebruik nemen 

 

• Zet de schakelaar (5) aan. 

• Plaats de sensor bij een deur of raam, de 

afstand tussen het kleine en grote deel mag niet 

meer zijn dan 1 centimeter. Doe altijd een test 

om te controleren of beide onderdelen niet te 

ver uit elkaar staan. Als ze te ver uit elkaar 

staan dan werkt de sensor niet. 

• In het kleine deel van de sensor (3) zit alleen 

een magneet.  

• In het grotere deel van de sensor zit de batterij. 

• Als de sensor merkt dat de deur of raam open 

gaat, zal het LED indicatielampje (1) branden. 

• Druk op de knop (2) om de sensor handmatig te 

triggeren. 
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6.5 Afstandsbediening in gebruik nemen 

 

Het alarm in en uitschakelen kan op 4 manieren: 

1. Afstandsbediening 

 

Druk op 2 om het alarm helemaal in te schakelen.  

Druk op 3 om het alarm deels in te schakelen. 

Druk op 4 om het alarm deels in te schakelen. 

Druk op 5 om de sirene af te laten gaan. 
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7. Alarm instellingen 
 

• Disarm 

Alarm uitschakelen 

• Away arm 

Alarm inschakelen 

• Home arm 

Alarm deels inschakelen 

• Panic 

Panic alarm laten afgaan 

• Alarm clock 

• Log 

Bekijken van alle gebeurtenissen 

• Accessoires 

Toevoegen en instellen van sensoren 

• Settings 

Alle instellingen  
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• Exit delay 

Tijd in seconden voordat het alarm op scherp staat. 

• Scheduled arm/disarm 

Tijd in stellen waarop het alarm automatisch aan/uit gaat 

• Alarm sound 

Stil alarm: wel of geen sirene bij alarm. 

• Doorbell notification 

Bericht nadat iemand op de deurbel drukt 

• Alarm duration 

Tijd in seconden hoe lang de sirene afgaat bij alarm 

• Chimes from 1 to 31 

Kies een beltoon voor de losse deurbel 

• Arm/disarm panel sound 

Geluid als het alarm wordt aan/uit geschakeld 

• Status indicator 

• Door open/close notification 

Bericht van de app als een deur/raam open gaat 

• Door/window unclosed notification 

Bericht van de app als een deur/raam dicht gaat 

• Sensor low battery notification 

Bericht als batterij in sensor bijna op is 

• Notifications on/off 

Alle berichten van de app uitzetten 

• Entry delay 

Tijd in seconden voordat het alarm afgaat bij binnenkomst 

• Countdown with tick tone 

Aftellen met hoorbare tik toon 

• Volume level 

Volume van de chime nadat iemand op de losse deurbel 

drukt 

• Chimes 32 to 58 

Kies een beltoon voor de losse deurbel 

• Factory reset 

Zet chime terug naar fabrieksinstellingen 

• Hub language 

Stel taal van de chime in 
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• Pas de naam aan door op het pennetje te drukken 

• Toestel info: Bekijk IP en Mac adres 

• Tap-to-run: pas smart scenarios aan  

• Bekijk hoe te koppelen met Alexa of Google Home 

• Melding bij offline inschakelen 

• Deel het toestel met andere gebruikers 

• Creëer een groep met andere gebruikers  

• Geef feedback 

• Voeg een direct link toe  

• Check de sterkte van het WiFi signaal 

• Zoek naar een firmware update 

• Verwijder het toestel uit de app 
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8. Berichten van de app ontvangen 
 

8.1 Geluid en pushnotificaties aan- of uitzetten & ‘Do-Not-Disturb’ modus 

 

1. Ga naar Profiel 

2. Kies ‘Instellingen’  

3. Zet ‘Geluid’ om een geluid te horen bij een pushnotificatie 

4. Kies ‘pushnotificatie’ om de melding in te stellen 

5. Zet ‘pushnotificatie’ aan om pushnotificaties te ontvangen 

6. Zet ‘alarm’ aan om pushnotificaties te ontvangen bij een alarm 

7. Kies ‘Do-Not-Disturb’ Schedule om van bepaalde apparaten, gedurende een bepaalde 

tijd of alleen op bepaalde dagen geen pushnotificaties te ontvangen 

8. Zet ‘Familie’ aan om pushnotificaties te ontvangen van andere ruimtes of groepen 

9. Zet ‘Bulletin’ aan berichten te ontvangen in het bulletin 
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8.2 Instellingen van een iPhone 

 

1. Ga naar Instellingen 

2. Kies Batterij 

3. Zorg dat Energiebesparingsmodus uit staat 

 

 

 
 

1. Ga naar ‘Instellingen’ 

2. Kies ‘Smart Life’ (helemaal onderaan de lijst met apps) 

3. Kies ‘Berichtgeving’ 

4. Zet ‘Sta berichtgeving toe’ 

5. Zet ‘Geluiden’ en ‘Badges’ aan 

6. Zet ‘Mobiele data’ aan 

7. Zet ‘Microfoon aan’ 

8. Zet ‘Locatie’ op Altijd of Bij gebruik van app 
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8.3 Instellingen van een Android 

 

1. Ga naar ‘Instellingen’ 

2. Kies ‘Apps’ 

3. Kies ‘Batterij’ 

4. Kies ‘Batterijverbr. Optimalis.’ 

5. Kies ‘Alle’, zoek op ‘Smart Life’, zet Batterijverbruik Optimaliseren uit 

6. Zet ‘Gegegevensgebr. achtergrond toestaan’ aan 

7. Zet ‘App toestaan bij Geg. Besp. Aan’ aan 

8. Sta alle ‘Machtingen’ toe 

9. Sta alle ‘Meldingen’ toe 
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