
 
 

 
 

Handleiding Signaalversterker 
 
 

INTRODUCTIE 
De signaalversterker wordt gebruikt om het signaal van de basiscentrale te versterken. Aan de 
signaalversterker kunnen maximaal 10 apparaten worden toegevoegd.  
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De signaalversterker toevoegen aan de basiscentrale                                                                    

 
 

1. Sluit de signaalversterker aan op het stroomnetwerk en zet hem daarna aan door de aan/uit knop omhoog te 
schuiven.  

2. Druk hierna op het bruine knopje achter op de basiscentrale, deze zit naast de port waar een telefoonkabel in 
zou kunnen.  

3. De basiscentrale geeft nu een piep, gebeurt dit niet, druk dan nogmaals op de bruine knop achter op de 
basiscentrale, tot deze wel een piep geeft. Geeft de basiscentrale een piep, druk dan binnen 5-10 seconden 
op de zwarte knop "toevoegen" op de signaalversterker. 

4. De signaalversterker geeft nu een piep en het rode lampje op de signaalversterker gaat enkele seconde 
branden. Hierna gaan het groene en rode lampje beide enkele keren branden en uiteindelijk zal het rode 
lampje om de paar seconde gaan knipperen.  

5. De signaalversterker is nu toegevoegd aan de basiscentrale 
 
Accessoires toevoegen aan de signaalversterker 

1. Voeg de accessoires toe op de normale manier, zoals u ook zou doen als u de signaalversterker niet had. Zorg 
dat u in het bereik bent van de basiscentrale tijdens het toevoegen. 

2. Na het toevoegen aan de basiscentrale, gaat u met de toegevoegde accessoire naar de signaalversterker toe 
en drukt u nogmaals op de zwarte knop “toevoegen” op de signaalversterker.  

3. De signaalversterker geeft nu 3 keer een piepje, en hierna blijft het rode lampje een aantal seconde branden. 
Daarna zal het rode lampje weer om de paar seconde gaan knipperen.  

4. De accessoire is nu toegevoegd aan de signaalversterker. U kunt de accessoire nu gaan ophangen. 
 

Toegevoegde accessoires verwijderen 
Zet de signaalversterker uit(door de aan/uit knop naar beneden te schuiven en de adapter uit de stroom te halen). 
Houdt de zwarte knop “toevoegen” ingedrukt en doe vervolgens de aan/uit knop weer ophoog. De signaalversterker 
geeft 3 korte piepjes. Hiermee zijn alle sensoren die zijn toegevoegd op de signaalversterker verwijderd. 



 
 

 
Batterij 
De interne batterij van de signaalversterker voorziet de signaalversterker van stroom voor 48 uur nadat de adapter 
eruit is gehaald. Ook zal de signaalversterker een signaal sturen naar de basiscentrale als de batterij bijna leeg is. 
 
 

Specificities 
Stroom input:7V/850mA power adapter 
Batterij: 4.8V/800mAH Ni-MH 
Stroomverbruik: 26mA @ standby, 35mA@transmission,  
Zender/Ontvanger: 433MHz, 868MHz or 915MHz as requested 
Maximum Capaciteit:10 sensoren 
Afmetingen: 77 x115  x27  mm  
Gewicht: Ongeveer 128g, zonder de adapter 


