
Ga naar de Google Playstore (Android) of AppStore (Apple) 
en installeer de Sensara app.

Klik op registreer account (rechtsonder)Open de app & klik rechtsonder op registreer (account).

Geef aan of u zelf de bewoner bent of dat u 
gemachtigd bent door de bewoner.

Klik op registreer account (rechtsonder)
Vul nu uw email adres in, maak een wachtwoord aan, vul 
de naam van de bewoner in en kies de juiste tijdzone.

Geef aan of de woning een badkamer gecombineerd met 
een toilet heeft of een los toilet. Als u twee toiletten heeft 
met 1 gecombineerd toilet, kies dan gecombineerd.

Log nu nogmaals in. Scan vervolgens de QR code op de 
ontvanger en volg de instructies zoals aangegeven in 
de video.
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Start hier met de installatie!

Bent u er niet uitgekomen? Bel dan gerust onze helpdesk op 010-7640 803.
Voor meer informatie bezoek www.sensara.eu 

Declaration of Conformity: www.sensara.eu/support



Go to the Google Playstore (Android) or AppStore (Apple) 
and install the Sensara app.

Klik op registreer account (rechtsonder)Open the app & click on “register” in the bottom right. 

Are you the resident yourself or are you authorized 
by the resident?

Klik op registreer account (rechtsonder)
Fill in your e-mail adress, create a password, fill in the 
resident’s name and choose the right timezone. 

Mention if the house has a bathroom combined with a toilet 
or a seperate toilet. If you have two toilets with one of them 
combined with the bathroom, then choose combined as well.

Log in again. Now you need to scan the QR-code on 
the receiver and follow the instructions as mentioned 
in the video.
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Start here with the installation!

Need any help? Please contact our helpdesk via +31 (0)10-7640 803.
For more information visit www.sensara.eu 

Declaration of Conformity: www.sensara.eu/en/support


