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INSTALLATIEHANDLEIDING DEUR-/RAAMCONTACT 

 

Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig deur-/raamcontact. 

 

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. 

 

Deur-/raamcontact  

Het deur-/raamcontact registreert wanneer een deur of raam wordt geopend of gesloten. Bevestig 

het deur-/raamcontact aan de deurpost of het raamkozijn en de bijbehorende magneet op de deur 

of het raam. Wanneer de deur of het raam wordt geopend, wordt het magneetcontact tussen de 

magneet en het deur-/raamcontact verbroken en wordt het alarm geactiveerd. 

 

 

 

ONDERDELEN DEUR-/RAAMCONTACT 

1. Statuslampje & Aanmeldknop – Geeft de status van het deur-/raamcontact aan en 

fungeert als aanmeldknop voor de sensor.  

2. Montagegaten – Om het deur-/raamcontact met schroeven aan de deurpost of muur te 

bevestigen. 

3. Batterijlipje – Nadat dit plastic lipje is verwijderd, wordt het deur-/raamcontact actief. 

4. Schroef – Om de boven- en onderkant van het deur-/raamcontact aan elkaar te 

bevestigen. 

 

Website WoonVeilig 

www.woonveilig.nl 
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INSTALLEREN VAN HET DEUR-/RAAMCONTACT 

Het installatieproces van het WoonVeilig deur-/raamcontact bestaat uit vier eenvoudige stappen. 

 

STAP 1.  CONTROLE INHOUD CONTROLEER DE INHOUD VAN DE 

DOOS 

STAP 2. AANMELDEN OP 

ALARMSYSTEEM  

KOPPEL HET DEUR-/RAAMCONTACT 

AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM 

STAP 3. MONTAGE                

DEUR-/RAAMCONTACT 

BEPAAL DE LOCATIE EN MONTEER HET 

DEUR-/RAAMCONTACT  

STAP 4. CONTROLE EN TEST  CONTROLEER EN TEST HET           

DEUR-/RAAMCONTACT 

 

 

 

STAP 1: CONTROLE INHOUD 

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen: 

1. Deur-/raamcontact (de batterij zit al in het deur-/raamcontact) 

2. Magneet 

3. Zakje met schroeven, pluggen en 2 witte afdekdopjes 

4. Dubbelzijdige plakstrip en klittenband voor montage 

 

 

 

STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM 

Je gaat nu het deur-/raamcontact aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem. 

 

1. Verwijder het plastic batterijlipje aan de achterkant van het deur-/raamcontact om de batterij te 

activeren. Let goed op dat er geen stukje van het plastic lipje achterblijft! Wacht tot het 

statuslampje van het deur-/raamcontact niet langer knippert. Dit duurt ongeveer 30 seconden. 

2. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en 

het onderste lampje (Online) branden groen. 

3. Druk minimaal 5 seconden op de knop "Bevestigen" aan de zijkant van de huiscentrale. Op de 

huiscentrale knippert het bovenste lampje (Status) groen. De huiscentrale zoekt nu naar 

nieuwe accessoires. 

4. Druk op de aanmeldknop van het deur-/raamcontact. De huiscentrale geeft een pieptoon 

wanneer het deur-/raamcontact succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als 

het deur-/raamcontact al succesvol was aangemeld. 

5. Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt 

aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status. 

6. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na 

enkele minuten het aangemelde deur-/raamcontact verschijnen. 

7. Verander de naam van het deur-/raamcontact zodat het deur-/raamcontact makkelijk te 

herkennen is. 

 

 

 

STAP 3: MONTAGE DEUR-/RAAMCONTACT 

Plaats het deur-/raamcontact op de deur of raam waar de kans op inbraak groot is. Test eerst met 

de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt. 

 

Belangrijke richtlijnen 

 Het deur-/raamcontact dient bij voorkeur te worden bevestigd op de deurpost of het raamkozijn 

en de magneet bij voorkeur op de deur of het raam. Zo blijft de sensor stabiel, en kan het 

correcte signalen naar de huiscentrale sturen. 

 

Alvorens het deur/raamcontact 

te bevestigen, verwijder je het 

plastic batterijlipje aan de 

achterkant van de melder om 

de batterij te activeren. Het 

statuslampje op de melder gaat 

nu een aantal keer knipperen. 
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 Op de lange zijde van het deur-/raamcontact bevinden zich twee ribbels (zie tekening). Hier 

bevindt zich de interne magneet van het deur-/raamcontact. Voor een juiste werking plaats je 

de magneet zo dicht mogelijk bij de twee ribbels op de lange zijde van het deur-/raamcontact. 

 Bij een gesloten deur of raam mag de afstand tussen het deur-/raamcontact en de magneet 

niet meer dan 2 cm bedragen. 

 

Instructies 

1. Het deur-/raamcontact kan of met de klittenband of met de schroeven worden bevestigd. 

2. Voor bevestiging met schroeven: 

a. Gebruik de montagegaten om de te boren gaten op de deurpost of het raamkozijn te 

markeren. 

b. Boor de gaten en gebruik indien nodig de pluggen. 

c. Schroef het deur-/raamcontact vast op de deurpost of het raamkozijn. 

3. Bevestig de magneet aan de deur of het raam met de dubbelzijdige plakstrip of de schroeven. 

Plaats de magneet op maximaal 2 cm afstand van de twee ribbels op de lange zijde van het 

deur-/raamcontact. 

4. Plaats de witte afdekdopjes op de twee montagegaten van het deur-/raamcontact. 

 

 

 

STAP 4: CONTROLE EN TEST  

Om een juiste werking van het deur-/raamcontact te controleren is het aan te raden het te testen. 

 

Schakel het alarmsysteem in met de afstandsbediening (rode knop indrukken) en open de deur of 

het raam waar het deur-/raamcontact is bevestigd. Wanneer het alarm geactiveerd wordt, is het 

deur-/raamcontact correct geïnstalleerd. 

 

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid. 

 

 

 

ONDERHOUD 

Batterij 

Het deur-/raamcontact wordt gevoed door een 3,6V 1/2AA lithium batterij. Afhankelijk van het 

gebruik heeft de batterij een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. Het deur-/raamcontact geeft zelf 

aan wanneer de batterij bijna leeg is. Als de batterij nog ongeveer een maand voeding heeft krijg je 

de volgende meldingen: 

1. Het statuslampje op het deur-/raamcontact begint te knipperen.  

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 brandt het middelste lampje (Alarm) geel. Nadat de batterij is vervangen 

zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren. 

 

Batterij vervangen 

1. Controleer of het alarm is uitgeschakeld. 

2. Open het deur-/raamcontact door de schroef aan de achterkant van het deur-/raamcontact los 

te draaien. 

3. Verwijder de lege batterij en vervang deze door een nieuwe 3,6V 1/2AA lithium batterij. Let op 

de juiste positie van de polen. 

4. Sluit het deur-/raamcontact door de schroef aan de achterkant weer vast te draaien.  

 

Het deur-/raamcontact testen 

Druk minimaal 5 seconden op de knop "Bevestigen" aan de zijkant van de huiscentrale. Het 

bovenste lampje (Status) van de huiscentrale knippert groen. De huiscentrale is nu klaar om een 

reeds aangemelde deur-/raamcontact te testen. Het deur-/raamcontact werkt correct als de 

huiscentrale 2 pieptonen geeft wanneer je de deur of het raam met het deur-/raamcontact opent of 

op de aanmeldknop van het deur-/raamcontact drukt. Als je klaar bent met testen, druk dan 

nogmaals minimaal 5 seconden op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale. Het alarmsysteem 

keert terug naar de normale status. 

 

 


