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Stap 1 - Installatie rookmelders
Waar moeten rookmelders hangen?
Hang rookmelders in de ruimtes waar de bewoner doorheen moet om het huis te
ontvluchten: de overloop, de hal en de gang van elke verdieping. Plaats rookmelders zoveel
mogelijk in het midden van de ruimte, aan het plafond, op 50 cm van alle muren. Op de
muur mag ook, maar heeft niet de voorkeur. Indien u de rookmelder aan de muur bevestigd,
zorg er dan voor dat de afstand tot aan het plafond ± 15 cm is.
Voor de rookmelders geldt dat één rookmelder ongeveer cirkel van 15 meter doorsnede
bewaakt. Plaats de rookmelder in het midden van de ruimte. Dit betekend dat er aan alle
kanten van de ruimte maximaal 7,5 meter is beschermt.
Schuin dak? Hang de rookmelder dan minstens 30 cm lager dan de nok. Wanneer de
bewoner nachts de deur van de woonkamer naar de gang dicht doet, adviseren wij om in
ieder geval een rookmelder in de woonkamer op te hangen.
Tips
Hang uw rookmelder niet in de buurt van een ventilator(opening) of boven een kooktoestel
of kachel. Bij een ventilator loopt u het risico dat het alarm te laat afgaat en boven een
kachel het alarm sneller af gaat en bent u eerder geneigd te denken aan "vals" alarm.
Een rookmelder meet rook of stofdeeltjes in de lucht. Maak uw rookmelder één maal per
maand vrij van stof voor een goede werking. Een rookmelder kan vals alarm veroorzaken
indien de lucht in de ruimte waar de rookmelder hangt vochtig of stoffig is,

Installatie:
1. Maak de geschikte oppervlaktes van het plafond schoon (tip: gebruik glasreiniger) en
laat het volledig drogen. Indien de verf los zit is of het plafond is oneffen, boor twee
gaten in de plafond en gebruik de meegeleverde pluggen om de schroef in het
plafond te draaien.
1. Installeer rookmelder. Plaats de rookmelder in het midden van de ruimte tegen het
plafond. Zorg dat er in de buurt van de rookmelder geen grote obstakels zijn.

Rookmelder

Figuur 1 - De rooksensor in de juiste positie

Stap 2 - Log in
Om het systeem te installeren en in te stellen, heeft u tablet, laptop of desktop PC nodig. Het
is niet mogelijk om het systeem in te stellen met uw smartphone.
Ga naar https://app.altijdthuis.nl/ en log in met uw tijdelijke inloggegevens zoals in de brief
is vermeld. U vindt de brief in de verpakking van de rookmelders.

Stap 3 - Wijzig uw gegevens
Ga in het menu naar MIJN ACCOUNT → Gegevens wijzigen. Wij hebben een tijdelijk account
voor u aangemaakt, wijzig uw gegevens. Belangrijk is dat uw adres, email, mobiel nummer
en wachtwoord wijzigt. Het emailadres en wachtwoord welke u hier invult zijn voortaan dan
ook uw inloggegevens voor app.altijdthuis.nl en ook voor de app op uw telefoon.

Stap 4 - Download app
Download en installeer de AltijdThuis app vervolgens op uw smartphone. Zoek op Google
Play of de App Store van Apple op: AltijdThuis. Log in op de app met uw AltijdThuis account.
(uw hierboven nieuw ingestelde emailadres en wachtwoord)
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Stap 5 – Aansluiten centrale
Verbind de AltijdThuis centrale
(gateway) via de meegeleverde
netwerkkabel met poort 4 van het
Midden-BrabantGlas glasvezel
modem (zie tekening hieronder).
Sluit dan de meegeleverde 230V
adapter aan op de centrale en steek
de stekker van de adapter in het
stopcontact.
Het groene power lampje op de
AltijdThuis centrale gaat knipperen.
Na ongeveer één minuut zal het
lampje groen blijven branden ten
teken dat de verbinding met de
AltijdThuis Cloud in orde is.

Stap 6 - De alarmering testen
Indien u uw installatie volgens de bovenstaande stappen hebt geïnstalleerd en ingesteld kun
u gaan testen. U kunt dat doen door op het testknopje te drukken aan de zijkant van de
rookmelder.

Test knopje

De rookmelder zal gaan piepen en de acties zoals die zijn ingesteld in de alarmregel worden
uitgevoerd. U kunt de ontvangen gebeurtenissen en ondernomen acties bekijken op de
website door het menu “Overzicht” te selecteren. Onderaan de pagina vindt uw de door
AltijdThuis uitgevoerde acties.
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Tips
Voeg het AltijdThuis telefoonnummer toe aan uw contacten
Onze alarmeringscomputer belt altijd uit vanaf nummer +3197010240180. Voeg het
telefoonnummer toe aan uw contacten op uw telefoon, bijvoorbeeld onder de naam “AltijdThuis
Computer” zodat u direct in uw display ziet dat het een alarm betreft. U kunt er dan ook een andere
ringtone aan koppelen zodat u ook direct hoort dat het een AltijdThuis alarm betreft. Als extra optie
kunt u in uw telefoon aangeven dat dit contact altijd geluid mag maken, ook als uw telefoon op stil
staat.

Test uw rookmelders één maal per maand
Druk 1 maal per maand op het testknopje van elke rookmelder om te controleren of de
rookmelder en alarmering nog werkt.

Ongewenst alarm
Rookmelders kunnen soms op kookdampen, hoge luchtvochtigheid of stof reageren. Als u
weet dat het om een ongewenst alarm gaat, dan kun u het alarm annuleren door op het
rode led knopje te drukken op de rookmelder. De melding naar de 1e lijns contactpersonen
is echter al gedaan. Blijft de rookmelder ongewenst alarm geven dan kunt u de rookmelder
tijdelijk uitzetten door deze tegen de klok in te draaien zodat deze los komt van de
bevestigingsvoet. Haal vervolgens de batterij eruit. Maak de rookmelder schoon met de
stofzuiger. Indien de situatie weer hersteld is plaats dan de batterij weer in de melder draai
de melder weer op de voet.

Breid uw AltijdThuis oplossing uit!
U kunt deze set rookmelders en de centrale eenvoudig uitbreiden met meer rookmelders maar ook
met koolmonoxide melders of tot een volwaardige alarminstallatie met beweging melders, sirenes
en andere sensoren. Bestel uw sensoren op: https://store.altijdthuis.nl/mbg

Hulp en ondersteuning
Komt u er niet uit? Geen nood, we helpen u.
Meer info over dit project en deze handleiding vind u op:
https://www.altijdthuis.nl/middenbrabantglas/
Mail ons op support@altijdthuis.nl
U kunt ons ook bereiken op 040 780 06 41.
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