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PIR Foto Camera 
1. Leerknop & LED-indicator 
2. LED-Flitser 
3. PIR Camera Lens 
4. Doordruk gaten voor 

plaatsing in een hoek 
5. Doordruk gaten voor 

plaatsing op wand 
6. Batterij Isolator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLANDS 
Volg de instructies in dit document 
op om het accessoire te installeren 
en gebruiken. Bekijk voor verdere 
instellingen en werking details de 
Blaupunkt website 
www.veiligmetblaupunkt.com om 
de complete handleiding te 
downloaden. 

Beginnen 
1. Haal de batterij isolator eruit om 

de batterij te activeren. 
2. Als de PIR Camera apart van de 

kit is gekocht, volg dan de 
instructies hieronder om de PIR 
Camera aan uw Controlepaneel 
toe te voegen 
Als de PIR Camera bij uw 
alarmsysteem kit is ingesloten, 
ga dan door naar de Montage 
Locatie sectie hieronder. 

3. Zet het Controlepaneel in 
leer-modus. 

4. Druk en houd de Leerknop 
ingedrukt voor ongeveer 10 
seconden en laat de knop pas 
los wanneer het LED éénmaal 
knippert voor de leer-sensor. 

5. Raadpleeg de Controlepaneel 
handleiding om het leerproces 
af te maken. 

Montage Locatie 
l Monteer de PIR Foto camera 

op 1.9-2m hoogte voor de 
beste prestaties.  

l PIR Foto Camera detectie is 
het meest effectief wanneer de 
indringer zijdelings door zijn 
gezichtsveld beweegt. 
Monteer de PIR Camera niet 
op een locatie waar hij recht 
voor de indringer staat 

l Monteer de PIR Foto Camera 
niet op een lokatie waar deze 
direct gericht staat naar 
zonlicht. 

l Richt de PIR Foto Camera niet 
op een raam of warmtebron 

l Vermijd bij het monteren van 
de PIR Foto Camera grote 
metalen voorwerpen. 

Installatie 
1. Kies ervoor om de PIR Foto 

Camera op een vlak oppervlak 
of hoek te monteren. 

2. Maak de schroef aan de 
onderzijde los en haal de 
achterzijde los.  

3. Breek de doordruk gaten welke 
u nodig heft.  

4. Boor gaten in de achtergrond en 
gebruik daarbij de doordruk 

gaten als sjabloon. 
5. Bevestig de achterzijde van de 

PIR Foto Camera op de muur 
met de meegeleverde 
schroeven en pluggen. 

6. Plaats de voorzijde van de PIR 
Foto Camera op de achterzijde 
en zet de schroef weer vast. 

Batterij 
2 x 1.5V AA-alkalinebatterijen 
(Reeds geplaatst)s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


