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Om het pakket te activeren en om na de hardware 
installatie de gegevens van Sensara HomeCare te kun-
nen bekijken, dien je de Sensara applicatie op je smart-
phone te installeren. Het systeem hoeft maar éénmalig 
geactiveerd te worden. Daarna kun je op meerdere 
smartphones hierop inloggen.

 Download de app Sensara in de Apple App Store
 (iOS) of Google Play Store (Android).
 Open de app en maak een nieuw account aan door 
 op Registreer te drukken en volg de instructies op je
 smartphone.
 Log in en richt met je smartphone op jouw unieke  
 QR code onderop de ontvanger en druk op Scan de 
 QR code. 
 Je smartphone maakt nu een foto van de code en 
 activeert jouw systeem. 

Het systeem bestaat uit een ontvanger, deursensoren 
en activiteitssensoren. Start nu eerst met de installa-
tie van de ontvanger.

De ontvanger is het witte doosje dat alle informatie 
van de sensoren verzamelt en dit via het internet ver-
stuurt naar de smartphone app. Plaats de ontvanger 
dichtbij uw modem of router (maximaal 1 meter).

 Sluit de ethernetkabel aan op de poort van je 
 ontvanger en op de Ethernetpoort [ETHERNET] of 
 [LAN] van je modem.
 Steek de kleine stekker van de USB-kabel in de 
 ontvanger en stop de adapter in het stopcontact.
 Het groene lampje ‘Power’ gaat branden.
 Wacht tot alle lampjes stoppen met knipperen.

Ga verder met het installeren van de sensoren.

Deursensoren/Schakelsensoren
Alle schakelsensoren zullen op strategische plekken in 
huis geplaatst moeten worden. Ze registreren allerlei 
acties van de bewoner. Op elke sensor staat in welke 
kamer hij geplaatst moet worden. Het plaatsen op de 
aangegeven locatie is van essentieel belang voor de 
werking van het systeem. Plaats in het geval van 1 deur 
de deursensor bij de voordeur. Is er een achterdeur 
die ook gebruikt wordt, plaats dan hier een tweede 
deursensor of bestel deze extra. Voor de keukensensor 
is het van belang dat er gekozen wordt voor de koelkast 
of de meest gebruikte keukenkast. Een schakelsensor 
bestaat uit twee delen; een vast deel en een kleiner deel 
dat meebeweegt met de deur of lade.

 Pak de twee delen van de sensor genaamd Exit door of 
 Kitchen en trek het label uit de sensoren.1

 Bepaal hoe de sensor het beste op jouw deur past. 
 Plaats beide delen zodanig dat ze elkaar bijna raken 
 als de deur of kast(lade) dicht is en zorg ervoor dat de 
 stippen van beide sensoren dicht bij elkaar zijn. Gebruik 
 indien nodig de afstandhouder blokjes.
 Maak het oppervlak stofvrij en droog en plak met het 
 dubbelzijdige tape de sensoren op de deur en deurpost.

Activiteitssensoren/bewegingssensoren
Een activiteitssensor registreert de bewegingen in 
de betreffende ruimte. Op elke sensor staat in welke 
kamer hij geplaatst moet worden. Het plaatsen op de 
aangegeven locatie is van essentieel belang voor de 
werking van het systeem. Zorg voor het plaatsen van de 
sensoren dat ze gericht zijn op de plekken die het meest 
worden gebruikt. 

 Plaats de batterijen in de sensoren.
 Bepaal de plek waar de sensor op een muur geplaatst 
 kan worden, zodanig dat deze de ruimte zoveel 
 mogelijk bestrijkt en het zicht niet beperkt wordt.3

 Probeer de sensor zo te plaatsen, dat deze geen 
 bewegingen opvangt uit een andere ruimte dan waar 
 de sensor voor bedoeld is.
 Bevestig de sensoren op circa 1,4 meter hoogte en let 
 op dat de lens naar boven wijst. Gebruik hiervoor bij 
 een vlakke ondergrond het dubbelzijdig tape, twee 
 stripjes tape per bewegingssensor. De keuken- en 
 deursensor zijn al voorzien van tape. Bij behang of 
 oneffen muur gebruik de meegeleverde schroeven om 
 de sensoren op te hangen.

Na de installatie kan het wenselijk zijn om te controle-
ren of alles naar behoren functioneert. Dit kan met de 
app op je smartphone.

 Open de app, druk op  of  of , kies daarna 
 voor sensoren en vervolgens op Valideer systeem. 
 Volg verder de instructies op je scherm.
 Loop nu alleen door het huis om alle sensoren één 
 voor één in de aangegeven volgorde te schakelen. 
 Andere personen of huisdieren kunnen storen.
 Wanneer een sensor reageert verschijnt er een 
 vinkje dat het goed werkt.
 Indien een sensor niet reageert, lees in de 
 uitgebreide handleiding wat te doen.

Checklist 
vóór het 

aansluiten
VOORDAT JE BEGINT

Is je smartphone verbonden met internet?
Zorg dat je smartphone verbonden is met internet van de woning 

waar Sensara HomeCare moet worden geïnstalleerd.

Houd de ontvanger met de unieke code bij de hand
Op de onderkant van de ontvanger van Sensara HomeCare

staat een unieke QR code (een vierkantje met zwarte puntjes) die 

nodig is bij de installatie. Houd deze bij de hand.

Controleer of je alle onderdelen hebt ontvangen
• Ontvanger met adapter

• Twee of drie deursensoren (afhankelijk van je pakket)

• Drie of vijf activiteitssensoren (afhankelijk van je pakket)

• AA batterijen

• Aansluit- en montagematerialen

Wacht met plaatsen van batterijen in sensoren
Zorg er eerst voor dat de ontvanger juist is geïnstalleerd, voordat je 

de batterijen plaatst in de sensoren. Indien je de batterijen te vroeg 

plaatst, doet het systeem er langer over om op te starten. 

Uitgebreide handleiding 
Voor meer informatie en uitleg over de installatie en het gebruik 

van Sensara HomeCare, ga naar www.sensara.eu en download de 

uitgebreide handleiding.

www.sensara.eu

Contactpunt

Ontvanger

Deursensor Activiteitssensor

Lens

1) Zorg dat de ontvanger altijd stroom heeft. Met name in de eerste twee weken. 
2) Zorg voor een minimale afstand van 20 cm tussen de sensor en de deurklink.

3) Kies altijd een muur die naar binnen toe gericht is 
(zodat de sensor niet door de deur naar buiten kijkt).

Modem
(Achterkant)

Stroomadapter

Stopcontact

iPhone

Android

Android iPhone



De sensoren zijn gelabeld, exitdoor, kitchen, livingroom, 
hobbyroom, hall & toilet. Hang nooit een sensor op een 
alternatieve plek op zonder eerst contact op te nemen met 
de helpdesk. Dit zal de werking van het systeem verstoren 
en waarschijnlijk onjuiste meldingen genereren.

Sensor past niet op de voorgeschreven plek
Probeer een andere plek in de buurt, waar de sensor toch 
geactiveerd wordt. Op elke sensor staat in welke kamer hij ge-
plaatst moet worden. Het plaatsen op de aangegeven locatie 
is van essentieel belang voor de werking van het systeem. 
Kijk in de uitgebreide handleiding op www.sensara.eu voor 
nadere instructies.

Sensor toevoegen
 Plaats de batterijen in de sensor en wacht minimaal 
 30 seconden.
 Druk eenmaal op het knopje bovenop de ontvanger.
 Het groene en oranje lampje zullen gaan knipperen.
 Druk nu eenmaal op het knopje van de sensor.
 Bij een deursensor: druk met een naald of paperclip in   
 het gaatje naast het lampje. Bij een activiteitsensor:
 druk op het knopje aan de binnenzijde naast het 
 batterijvak.
 Als het lampje op de ontvanger stopt met knipperen,
 werkt de sensor en is het toevoegen afgerond.

Een sensor verwijderen
Om een sensor uit het systeem te verwijderen, maak gebruik 
van de test/verwijder sensors tool die te vinden is in de app 
onder Instellingen en vervolgens Sensors selecteren.

Verstoren huisdieren de werking?
 Het systeem is niet geschikt voor woningen met een 
 grote hond (>80 cm).
 Met een kat wordt geadviseerd om de activiteitensensoren
 niet op hogere objecten, zoals tafels en ladekasten, te richten. 

Testen van de sensoren
 Alle onderdelen worden voortdurend extern gecontroleerd.
 Mocht iets haperen, dan ontvang je daarvan automatisch
 bericht via de app.
 Ga naar Instellingen en kies Test sensoren.
 Hier kun je zien of de sensoren juist zijn geïnstalleerd.

Sensara HomeCare is een monitoringsysteem op afstand. De kleine, onopvallende sensoren herkennen na ongeveer twee 
weken je normale leefpatroon. Er wordt geen gebruik gemaakt van camera’s. Een door jou gekozen mantelzorger wordt op 
de hoogte gehouden van jouw welzijn via de app. Sensara HomeCare is het resultaat van 12 jaar internationaal onderzoek naar 
de beste manier om oudere mensen die langer zelfstandig willen blijven wonen met nieuwe technologieën te ondersteunen. 
Veilig, zonder zorgen en zonder inmenging in hun dagelijks leven.

Om te bepalen waar de sensoren het beste geplaatst kunnen worden, kunnen de volgende tips helpen. Zorg ervoor dat de 
ontvanger juist is geïnstalleerd voordat je de batterijen in de sensoren plaatst. Indien de batterijen eerder geplaatst worden 
doet het systeem er langer over om op te starten.

Meer informatie
Op www.sensara.eu vind je meer informatie over het gebruik van de Sensara diensten of producten.

Klantenservice
Heb je nog vragen? Bel 010 7640 803 of mail naar info@sensara.eu
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Tips bij het plaatsen van de sensoren

Sensoren 
Voorkomende problemen

Betekenis van de lampjes op de ontvanger

Reset

Gebruik deze knop om alle instellingen te ressetten.

Error

Brandt rood: Er is storing, controleer de internetaansluiting.

ZigBee

Knippert oranje: Ontvanger communiceert met een sensor.

Power

Knippert groen  Ontvanger is aan het opstarten

  of communiceert met het internet

Brandt continu groen  Ontvanger is verbonden

Knippert afgewisseld 

groen/oranje  Aanmeldmode actief

Schakelsensoren
 De sensor op de aangegeven plek installeren
 Welke deuren gebruikt de bewoner voor het verlaten 
 van de woning? 
 Welke deuren/lades gebruikt de bewoner bij het eten?

Voorbeeld hal/gang Voorbeeld toilet
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Activiteitssensoren
 De sensor op de aangegeven plek installeren

 Zorg ervoor dat de lens naar boven wijst!

 Plaats de sensor op circa 1,4 meter hoogte.

 Kies altijd een muur die naar binnen toe gericht is.

 Zorg dat de sensor ‘zoveel mogelijk vrij zicht’ heeft 
 op de ruimte.
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