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Installatiehandleiding  
Buitensirene met alarmlicht 
 
Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig Buitensirene met alarmlicht.  
 

Klantenservice 
 
Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op 
www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op 
www.woonveilig.nl/gebruikersvragen. 
 
Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er 
iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket 
terug zonder retourinstructie van de klantenservice. 
 

Buitensirene met alarmlicht 
Deze buitensirene met alarmlicht met een sirenegeluid van maximaal 104 dB wordt bij een 
alarm geactiveerd. De Buitensirene met alarmlicht werkt draadloos en maakt gebruik van reeds 
geïnstalleerde batterijen. Er is geen elektrische aansluiting nodig en de installatie is zeer 
eenvoudig.  
 
Let op! In sommige gemeenten is het niet toegestaan om buiten een sirene te laten horen. 
Informeer hiernaar bij uw gemeente. Na aanmelding op het alarmsysteem kan de sirene in de 
online omgeving worden uitgeschakeld. 
 

Geluids- en lichtsignalen bij elk type alarm 
 Geluidssignaal Lichtsignaal Tijdsduur 

Inbraakalarm Continu Continu 3 minuten.  
Is er nog steeds 
beweging dan gaat 
de buitensirene 
weer af.  

Paniekalarm Continu Continu 

Brandalarm Pieptonen van 2 sec. De 3 LED-lampjes 
knipperen 

Wateralarm Pieptonen van 2 sec. De 3 LED-lampjes 
knipperen 

Kijk voor aanvullende informatie in de Bijlage  – Geluids- en lichtsignalen alarmlicht met sirene 
 
 
 

Onderdelen Buitensirene met alarmlicht 
 
1. Alarmlicht – Om een lichtsignaal af te geven. 
2. Sirene – Om een luid sirenesignaal af te geven van 104 dB. 
3. Batterijlipje – Verwijdering van dit plastic lipje activeert de Buitensirene met alarmlicht. 
4. Aanmeldknop – Hiermee wordt de buitensirene met alarmlicht aangemeld op de 

huiscentrale. 
5. Boorgaten (2x) – Om de Buitensirene met alarmlicht  met 2 schroeven te bevestigen. 
6. Extra boorgaten (2x) – Om de Buitensirene met alarmlicht extra goed vast te zetten. 
7. Beveiligingsschroef – Om de kap van de Buitensirene met alarmlicht vast te zetten. 

 
 
 

Bevestigingsgeluiden 
De Buitensirene met alarmlicht kan bij het in- of uitschakelen van het alarmsysteem pieptonen 
geven ter bevestiging. Ook kan de Buitensirene met alarmlicht pieptonen laten horen tijdens de 
vertragingstijd. Deze bevestigingsgeluiden staan standaard uit. Je kan deze bevestigingsgeluiden 
in je WoonVeilig account aanzetten. 
1. Log in op je WoonVeilig account en klik op het tabblad "Alarmsysteem". 
2. Klik onder het kopje "Accessoires" op "Instellingen aanpassen". 
3. Klik vervolgens op de betreffende Buitensirene met alarmlicht en kies de gewenste 

instellingen.  
4. Klik op "Opslaan" om de instellingen op te slaan. 
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Installeren van de Buitensirene met alarmlicht 
Het installatieproces van de WoonVeilig Buitensirene met alarmlicht bestaat uit vier eenvoudige 
stappen. 
 
Let op! Voordat je de Buitensirene met alarmlicht aan je alarmsysteem toevoegt, moet ten 
minste nog een andere WoonVeilig accessoire (bijvoorbeeld een deurcontact of 
bewegingsmelder) zijn aangemeld. 
 

STAP 1.  Controle inhoud Controleer de inhoud van de doos 

STAP 2. 
Aanmelden op 
alarmsysteem 

Koppel de Buitensirene met alarmlicht 
aan het WoonVeilig Alarmsysteem 

STAP 3. 
Montage Buitensirene 
met alarmlicht 

Bepaal de locatie en monteer de 
Buitensirene met alarmlicht 

STAP 4. Controle en Test 
Controleer en test de Buitensirene met 
alarmlicht 

 
 
 

Stap 1: Controle inhoud 
Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen: 
1. Buitensirene met alarmlicht (de batterijen zitten al in het alarmlicht) 
2. Zakje met schroeven en pluggen 
 
 

Stap 2: aanmelden op Alarmsysteem 
Je gaat nu de Buitensirene met alarmlicht aan je WoonVeilig alarmsysteem toevoegen.  
 
1. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het lampje Status en het 

lampje Online branden groen. 
2. Druk minimaal 7 seconden op de knop "Bevestigen" aan de achterkant van de huiscentrale. 

Op de huiscentrale knippert het lampje Status groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe 
accessoires. 

3. Verwijder het batterijlipje (3) aan de achterkant van de Buitensirene met alarmlicht. 
4. Druk op de aanmeldknop (4) aan de achterkant van de Buitensirene met alarmlicht. Je 

hoort een bevestigingspieptoon uit de Buitensirene met alarmlicht en de huiscentrale. De 
huiscentrale geeft hiermee aan dat de Buitensirene met alarmlicht correct is aangemeld. 

5. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je 
binnen enkele minuten de aangemelde Buitensirene met alarmlicht verschijnen.  

6. Verander de naam van de Buitensirene met alarmlicht zodat het makkelijk te herkennen is. 
7. Stel naar wens de geavanceerde instellingen van de Buitensirene met alarmlicht in. 
 
Let op: Lukt het niet om de Buitensirene met alarmlicht te installeren en is het batterijlipje 
inmiddels langer dan 1 uur geleden verwijderd? Dan dient de Buitensirene met alarmlicht te 
worden gereset. Verwijder dan de kap door de beveiligingsschroef (7) los te draaien. Houd 
binnen in de Buitensirene met alarmlicht de resetknop (linksonder) ingedrukt terwijl je de 
batterijschakelaar (linkerkant) naar OFF en ON schuift. Laat de resetknop pas los zodra je twee 
korte en een lange pieptoon hoort. De reset is dan succesvol afgerond. Sluit vervolgens de kap 
weer en schroef de beveiligingsschroef (7) vast om de kap vast te zetten en voer nogmaals de 
aanmeldprocedure op het Alarmsysteem uit. 
 

Stap 3: Montage Buitensirene met alarmlicht 
Plaats de Buitensirene met alarmlicht op een goede zichtbare plek op de buitenmuur. Test eerst 
met de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt. 
 
Belangrijke richtlijn 
De optimale plek voor de Buitensirene met alarmlicht is goed zichtbaar maar ook hoog genoeg 
zodat het buiten bereik is van een indringer. 
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Instructies 
 
1. Boor op gelijke hoogte twee gaten precies 13,4 cm uit elkaar. Gebruik de pluggen voor een 

gipsen of stenen muur. 

2. Draai de schroeven precies tot het einde schroefdraad in de muur 

3. Hang de Buitensirene met alarmlicht op aan de middelste twee boorgaten. 

4. Druk de Buitensirene met alarmlicht naar beneden. Hiermee worden de schroeven in de 
twee boorgaten van de Buitensirene met alarmlicht verankerd.  

 
Tip: om de Buitensirene met alarmlicht nog steviger vast te zetten kan je deze met twee extra 
schroeven bevestigen. Verwijder hiervoor kap door de beveiligingsschroef (8) los te schroeven 
en markeer de twee vrije boorgaten aan de bovenkant van de Buitensirene met alarmlicht. Na 
het boren van de extra gaten kan de Buitensirene met alarmlicht met in totaal 4 schroeven 
bevestigd worden. Sluit na het monteren de kap weer en schroef de beveiligingsschroef (8) vast 
om de kap vast te zetten. 
 

Stap 4: Controle en Test 
Om een juiste werking van de Buitensirene met alarmlicht te controleren is het aan te raden het 
te testen.  
 
Schakel het alarmsysteem in met de afstandsbediening (rode knop) en veroorzaak een alarm 
met een bewegingsmelder of een deur-/raamcontact. Wanneer de Buitensirene met alarmlicht 
geluids- en/of lichtsignalen geeft, is de Buitensirene met alarmlicht correct geïnstalleerd.  
 
Gefeliciteerd! De installatie is voltooid. 
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Onderhoud 
 
Batterijen 
De Buitensirene met alarmlicht werkt op twee 1,5V D alkalinebatterijen. Afhankelijk van het 
gebruik hebben de batterijen een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. De Buitensirene met 
alarmlicht geeft zelf aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterijen nog ongeveer 
een maand voeding hebben krijg je de volgende meldingen wanneer je een WoonVeilig 
Beveiligingsdienst hebt: 
1. Bij het aanzetten van het alarmsysteem geeft de Buitensirene met alarmlicht drie 

pieptonen en knipperen alle LED-lampjes drie keer. Bij het uitzetten van het alarmsysteem 
geeft de Buitensirene met alarmlicht drie pieptonen en lichten de LED-lampjes driemaal in 
volgorde op (van links naar rechts en terug).  

2. In je WoonVeilig account vind je onder het tabblad "Alarmmeldingen" de melding "Batterij 
bijna leeg". 

3. Per sms, telefonisch of per e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing. 
4. Op de huiscentrale knippert het lampje Status rood/groen. Nadat de batterijen zijn 

vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren. 
 
Wanneer je een WoonVeilig Basisdienst hebt ontvang je als de batterijen nog ongeveer een 
maand voeding hebben de volgende meldingen:  
1. Bij het aanzetten van het alarmsysteem geeft de Buitensirene met alarmlicht drie 

pieptonen en knipperen alle LED-lampjes drie keer. Bij het uitzetten van het alarmsysteem 
geeft de Buitensirene met alarmlicht drie pieptonen en lichten de LED-lampjes driemaal in 
volgorde op (van links naar rechts en terug).  

2. Op de huiscentrale knippert het lampje Status rood/groen. Nadat de batterijen zijn 
vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren. 

 

Batterijen vervangen 
1. Draai de beveiligingsschroef aan de onderkant van de Buitensirene met alarmlicht los en 

verwijder de kap. 
2. Zet de batterijschakelaar op "OFF".  
3. Draai de twee schroeven van het batterijvak los en verwijder de lege batterijen. 
4. Wacht minstens 5 minuten en plaats vervolgens twee nieuwe 1,5V D alkalinebatterijen.  
5. Zet de batterijschakelaar terug op "ON" en schroef het batterijvak weer dicht.  
6. Plaats de kap terug en draai de beveiligingsschroef aan de onderkant weer vast. 

 
Bijlage 

 

Geluids- en lichtsignalen Buitensirene met alarmlicht 
In onderstaande tabel staan de verschillende geluids- en lichtsignalen beschreven die de 
Buitensirene met alarmlicht kan geven. 
 
Geen vertragingstijd ingeschakeld 
 

  Alarmsysteem   Geluidssignaal   Lichtsignaal 

 Inschakelen – AAN   1 pieptoon*  Alle LED-lampjes lichten 1x op 

 Inschakelen – AAN, 
gedeeltelijk 

1 pieptoon*    Alle LED-lampjes lichten 1x op 

 Uitschakelen 2 pieptonen* 
   LED-lampjes lichten in volgorde op 
(van links naar rechts en terug) 
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Vertragingstijd ingeschakeld 
 

  Alarmsysteem   Geluidssignaal   Lichtsignaal 

Inschakelen – AAN 
Gehele vertragingstijd 
een pieptoon per 
seconde 

Alle LED-lampjes lichten 1x op 

 Inschakelen – AAN, 
gedeeltelijk 

Gehele vertragingstijd 
een pieptoon per 
seconde 

Alle LED-lampjes lichten 1x op 

Uitschakelen 2 pieptonen 
LED-lampjes lichten in volgorde 
op (van links naar rechts en 
terug) 

* Indien de sirene is uitgezet zijn deze geluidssignalen niet te horen. 
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Veiligheidsinformatie 
1. Het product is alleen geschikt voor gebruik in een gematigd of subtropisch klimaat. 
2. Gebruik product alleen bij een temperatuur tussen -20°C en 40°C en een relatieve 

vochtigheid tot 100%. 
3. Gebruik het product conform de installatie- en productdocumentatie van WoonVeilig. 
4. Het product is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet niet als speelgoed worden 

gezien. 
5. Probeer niet het product te ontmantelen omdat het gevaarlijk kan zijn en het bevat geen 

onderdelen met een garantieregeling. 
 
Garantie: de garantie van WoonVeilig is geldig als het product wordt gebruikt conform de 
installatiehandleiding. Claims kunnen alleen geaccepteerd worden na overleg van een originele 
factuur met de naam van de verkoper, aankoopdatum en artikelnummer. De garantie vervalt als 
het product is geopend, gewijzigd, misbruikt of aan extreme omstandigheden is blootgesteld 
zoals vocht en vuur. Je vindt de volledige informatie over de garantie op 
www.woonveilig.nl/garantie. 
Batterijen: bevat dit product batterijen, dan mogen deze niet met ander huishoudelijk afval 
weggegooid worden. Ze moeten in plaats daarvan worden afgegeven bij een inzamelpunt voor 
recycling. 
Elektrische en elektronische apparatuur: dit product mag niet als huishoudelijk afval worden 
behandeld. Het moet worden afgegeven bij het toepasselijke inzamelpunt voor het recyclen van 
elektrische en elektronische apparatuur. 
Reclamatie: voordat je een garantieclaim indient, is het raadzaam de ondersteuningssectie op 
www.woonveilig.nl te bezoeken voor technische hulp. Garantieclaims worden over het 
algemeen via het aankooppunt verwerkt. Garantieclaims die niet via het verkooppunt verwerkt 
kunnen worden, dienen rechtstreeks aan WoonVeilig gericht te worden. Adressen en 
contactgegevens voor klantenservice vind je op www.woonveilig.nl 
Schoonmaak & Onderhoud: Gebruik een droge doek tijdens het schoonmaken om schade te 
voorkomen. Gebruik geen (agressieve) schoonmaak middelen. 
Klantenservice: Kijk op www.woonveilig.nl voor de contactgegevens van de klantenservice.  
 
Draadloos netwerk 
Frequentie: 868 Mhz. 
Maximaal zendvermogen: <10 mW e.r.p. (<1%) 
 
Technische gegevens: zie www.woonveilig.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEREENVOUDIGDE EU VERKLARING VAN CONFORMITEIT 
Wij, Egardia B.V., verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan 
de essentiële eisen van de Europese richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC directive), 
2014/35/EU (LVD directive), 2002/96/EC (WEEE Directive), 2011/65/EU Annex II; recasting 
2002/95/EC (RoHs Directive). 
 
De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar via: 
www.egardia.com/doc 
 
Egardia B.V. 
Kleine Landtong 19 
4201 HL Gorinchem 
The Netherlands 
Gedistribueerd door WoonVeilig B.V. 
www.woonveilig.nl 
 
Buitensirene met alarmlicht 
Type: BELL-31 
EAN Code: 8718182000498 
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