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Deze handleiding is van toepassing op de: 
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Toepassing & EU-richtlijnen

Bedoelde toepassingen

Casenio is een op sensoren gebaseerd, intelligent hulp- en comfortsysteem voor 
gebruik in woonruimtes. Bestaat samen met de centrale eenheid

Bestaand uit de thuiscentrale en aangevuld met tablet, meerdere sensoren en/of 
actuatoren staat u voor gegevensbeheer en configuratie tevens Casenio-portal 
ter beschikking. 

De centrale 3.0 HNR is gebundeld met tablet en separate noodoproepknop (bijv. 
armband) als noodoproepsysteem direct inzetbaar (zie pagina ….)

De bediening van de centrale eenheid, de tablet en de andere apparaten is alleen 
binnen toegestaan, zulks in overeenstemming met de in de technische gegevens 
gespecificeerde voorwaarden (zie Technische gegevens, pagina …..) Ander gebru-
ik is niet toegestaan.

Wijzigingen aan de thuiscentrale, de tablet en andere apparaten zijn strikt verbo-
den. Dit, tenzij in deze handleiding of in de documenten  welke met het betreffen-
de apparaat zijn meegeleverd expliciet anders vermeld is. 

Iedere ongeoorloofde verandering kan de bedrijfsveiligheid van het Casenio sys-
teem in gevaar brengen en daardoor materiële schade en/of letsel toebrengen.

Houd ook rekening met de landelijke en regionale gebruiksrichtlijnen m.b.t. radio-
technologie die in de centrale en in de overige apparaten is geïnstalleerd. Het ge-
bruik van deze apparaten is toegestaan in de landen van de Europese Unie, maar 
kan daarbuiten verboden zijn. Voor aanschaf van deze producten is gebruiker zelf 
verantwoordelijk dit te verifiëren. 

EU-richtlijnen
De centrale van het Casenio intelligente hulp- en comfortsysteem casenio 
voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen 2014/35 / EU (laagspanning), 
2014/30 / EU (EMC) en 2014/53 / EU (radiosystemen).

De centrale unit is tevens CE- goedgekeurd.

Informatie over de conformiteit van de andere mogelijk toe te passen appara-
ten (sensoren, actoren etc.), vindt u in de documenten die bij het betreffende 
apparaat worden geleverd.
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Informatie en hulp

Veiligheid 

Uw veiligheid is ons belang 
Omdat het Casenio intelligente hulp- en comfortsysteem electrische compo-
nenten bevat, dient u, net als bij de omgang van andere electrische apparatuur, 
rekening te houden m.b.t. het gebruik hiertoe. Houd in de omgang met het pro-
duct rekening met de mogelijke risico’s en gedraagt u zich dusdanig dat u uzelf of 
anderen niet onnodig in gevaar brengt. 

Houd daarom rekening met de volgende veiligheidsregels: 

Gevaar voor elektrische stroom
Let op de toegestane aansluitgegevens op de typeplaatjes van de electrische 
aansluitingen en verleng de kabels niet. De voedingsstekker dient altijd goed 
bereikbaar te zijn om het apparaat op elk moment eenvoudig van het lichtnet los 
te kunnen koppelen. 

Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de thuiscentrale, tablet of 
voedings(kabels) kunnen komen. Binnendringende vloeistoffen kunnen kortslui-
ting en/of brand veroorzaken. 

Gebruik
Gebruik de thuiscentrale en de tablet alleen in een omgeving die compatibel is 
met de in het hoofdstuk Technische Gegevens (Pagina…) vermelde data. Onto-
elaatbare omgevingsomstandigheden kunnen de bedrijfsveiligheid in gevaar 
brengen en leiden tot letsel en/of materiële schade.

Let ook bij  het gebruik van sensoren en andere apparaten op de toegestane 
waarden m.b.t. de bedrijfsomstandigheden. U vindt deze informatie in de docu-
menten die met het betreffende apparaat worden meegeleverd.

Storingen en reparaties
Koppel bij beschadiging of storing (mits veilig) de stekker uit het stopcontact van 
de thuiscentrale en informeer de Casenio klantenservice. 

Open nooit zelf  één van de behuizingen. U kunt geen onderdelen uitwisselen. 
Eventuele reparaties dienen uitsluitend na overleg met de Klantenservice door 
een geautoriseerde vakspecialist te worden uitgevoerd.

Veiligheid 

Informatie en hulp

Voor wie is deze handleiding bedoelt?
Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die de centrale,  één of meerdere sen-
soren of andere apparaten van het casenio-systeem installeren, ingebruik willen 
nemen en bedienen.

Hoewel we getracht hebben het systeem zo eenvoudig mogelijk te maken, wijzen 
wij u erop dat indien u niet zeker bent of uw kennis voldoende is het noodzake-
lijk is dat u contact opneemt met een gekwalificeerde specialist, die een veilige 
installatie kan garanderen. 

Deze handleiding beschrijft de centrale, de tablet, de geselecteerde sensoren en 
het casenio gebruikersportaal. 

Informatie voor de installatie en bediening van andere apparaten (bijv. sensoren) 
vindt u in de documenten, die bij het betreffende apparaat worden meegeleverd. 

Lees en neem in elk geval deze informatie ter harte, voordat u een nieuw ap-
paraat installeert of in gebruik wil nemen.

Verdere informatie
De laatste informatie over casenio en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u 
op onze internetpagina  www.casenio.nl

Neem voor dringende telefonische vragen of hulp bij de installatie, contact met 
onze supportlijn op:

(dagelijks van 08.00 – 18.00 bereikbaar).
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 Toepassingsgrenzen 

Het Casenio intelligente hulp- en comfortsysteem betreft hoogwaardige techno-
logie op basis van krachtige software. De sensoren werken betrouwbaar en de 
datatransmissie is veilig en beschermd. 

Deze technologie heeft echter geen eigen oordeel, noch kan zij oordelen uit vrije 
besluitvorming. 

Alle acties zijn gebaseerd op de signalen en gegevens die middels de sensoren/
actoren worden ontvangen volgens de situatie-specificaties  die u hieromtrent 
o.a. in het gebruikersportaal definieert.

Het gebruik van dit systeem is als ondersteunend hulpmiddel voor de gedefinie-
erde situaties te kwalificeren en ontneemt u niet van de verplichting om op de 
signalen van het systeem en/of omgeving actief te (blijven) reageren.

Hieronder enkele aanvullende voorbeelden die de toepassingsgrenzen verduide-
lijken

 – Voorbeeld bedbeligging-sensor. De bedbeligging-sensor registreert de druk 
die op de sensormat wordt uitgeoefend. De informatie vanuit de sensor kan 
gebruikt worden om vast te stellen of en hoe lang een bed belegen wordt. Het 
systeem kan echter niet vaststellen wat de oorzaak van de druk op de sensor-
mat is. Dat kan een persoon zijn, maar mogelijk ook een zware koffer die op 
het bed werd gezet. 

 – Voorbeeld Medibox: De Medibox dient als herinnering om medicatie op een 
bepaald moment in te nemen. Het systeem herinnert u aan de door u ingestel-
de tijden hiertoe en meldt wanneer volgens dat schema de medicatie ingeno-
men dient te worden. Het systeem kan echter niet signaleren of de medicatie 
daadwerkelijk ook (op gedefinieerd tijdstip) ook ingenomen werd.

 – Voorbeeld deur- en raamsensor: Deze sensor registreert of er een deur of 
raam gesloten is. De sensor betreft een tweedelig magneetcontact dat een 
signaal afgeeft, zodra de twee delen van elkaar gescheiden worden en daarbij 
een afstandslimiet tussen de twee delen overschrijdt. Indien een deur of raam 
niet goed sluit door foutieve constructie, slijtage etc. kan een deel van de 
sensor beinvloedt worden door trillingen. Dit zou dan een melding kunnen 
activeren, terwijl deur of raam wel gesloten is. 

Toepassingsgrenzen Reikwijdte van radiosignalen

Blijf dus te allen tijde in persoonlijk contact met de mensen die middels het 
Casenio systeem ondersteunend veiliger wonen, door ze te bellen, of een bezoek 
ter plekke te brengen om ook de actuele situatie regelmatig in ogenschouw te 
kunnen nemen. 

Reikwijdte van radiosignalen

Alle componenten;  de zogenaamde (verpleegster)noodoproepknop bijvoorbeeld 
op de noodarmband, de tablet en de verschillende sensoren en actuatoren – 
communiceren met de centrale eenheid per radioverbinding.

Om ervoor te zorgen dat de radioverbinding niet wordt onderbroken, dient u de 
draagbare apparaten (noodarmband, tablet) niet te ver van de (thuis) centrale te 
gebruiken. Dit is de enige manier om te garanderen dat er een alarm geactiveerd 
wordt zodra u op de noodknop drukt.

Het bereik van de radiosignalen is afhankelijk van de bouwkundige omstandighe-
den. Hoewel in de meeste woningen in Nederland de doorgifte van radiosignalen 
prima functioneert, adviseren wij u in twijfelgevallen door een technisch specia-
list te ondersteunen.

Alle radiosystemen zijn gevoelig voor electromagnetische interferentie, waar u 
als gebruiker geen invloed op heeft. De casenio-apparaten zijn zo ontworpen dat 
de gevoeligheid voor deze storingen zo laag mogelijk is. 

Desalniettemin is het noodzakelijk om regelmatig te controleren of de radiotrans-
missie in alle gebieden correct werkt (zie ook paragraaf “signaalsterkte testen”, 
pagina 30). Let er hierbij vooral op onderbrekingen of ongewoon gedrag van de 
systeemcomponenten. Indien u een fout vermoedt, neem dan direct contact op 
met uw dealer of Casenio.
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Bescherming van de apparatuur Hulpsysteem 

Bescherming van de apparatuur

Let op de volgende informatie met betrekking tot een zo goed mogelijke werking 
en bescherming van de thuiscentrale, de tablet en overige information in het 
systeem: 

 – Plaats de thuiscentrale of tablet niet in de buurt van water. Binnendringend 
water kan de componenten ernstig beschadigen of vernietigen.

 – Stel de thuiscentrale of tablet niet bloot aan overmatige hitte en houd beide 
apparaten uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels, fornuizen of uit de 
buurt van sterk zonlicht.

 – De tablet beschikt over een aanraakgevoelig scherm (touchscreen). Tik alleen 
met uw vinger op het scherm, niet met scherpere objecten zoals bijvoorbeeld 
een balpen. Hierdoor kan onherstelbare schade aan het oppervlak van het 
scherm optreden. 

 – Zorg ervoor dat de thuiscentrale, de tablet en de stroomvoorziening en overi-
ge apparaten altijd droog en schoon zijn. Gebruik hier alleen een zachte droge 
doek voor. Gebruik hierbij geen vloeistoffen, schoonmaakmiddelen of scherpe, 
krassende voorwerpen.

 – Probeer in geen geval de behuizing van een apparaat te openen. U kunt niet 
zelf onderdelen repareren of vervangen.

 – Bij batterijgedreven apparaten dient u uitsluitend volgens de informatie, welke 
bij het betreffende apparaat zjn bijgevoegd, de batterijen te vervangen.

 – Elke wijziging aan de thuiscentrale eenheid, de tablet en de andere apparaten 
in het systeem kan schade veroorzaken. 

 – Teneinde tevens uw mogelijke aanspraak op garantie niet te verliezen, dient u 
onder geen enkele omstandigheid, onderdelen te verwijderen of te vervangen.

Casenio als hulpsysteem 

Componenten 
Het Casenio intelligente hulp- en comfortsysteem casenio bestaat uit volgende 
componenten:

 – Thuis)centrale

 – Tablet (optioneel)

 – Noodoproepknop, bijvoorbeeld op de noodarmband

 – Sensoren, bijvoorbeeld sensoren m.b.t. bedbeligging en rookmelders

 – Actuatoren zoals schakelaars en lampen 

 – Casenio gebruikersportaal

 – CasenioApp (optioneel)

Deze componenten zijn via radiosignalen met elkaar verbonden. Signalen en 
gegevens worden vanuit de sensoren naar de thuiscentrale en via deze centrale 
versleuteld aan het datacenter van Casenio verstuurd.

De actuatoren, bijvoorbeeld schakelaars en lampen, worden ook door de thuis-
centrale gestuurd.

Via het casenio gebruikersportaal dient u het systeem te configureren en de indi-
viduele situaties en componenten welke u wilt activeren in te stellen. 

Voor uitgebreide of grootschalige toepassing, bijvoorbeeld voor het beheer van 
meerdere woningen voor zorginstellingen, appartementeigenaren, woongeme-
enschappen of overig centraal beheerde faciliteiten, biedt Casenio middels haar 
uitgebreide dashboardfunctie in het gebruikersportaal,  een compact en helder 
overzicht over de meerdere geplaatste thuiscentrales. 

thuiscentrale en tablet
De thuiscentrale stuurt de radiosignalen van de sensoren versleuteld naar het 
datacenter van Casenio. Binnen fracties van seconden wordt op basis van de in 
het datacenter ontvangen gedefinieerde en verwerkte situaties deze informatie  
geëvalueerd en worden de gewenste acties geactiveerd. Bijvoorbeeld het direct 
afgeven van notificaties per e-mail, SMS of telefoon en/of akoestische aankondi-
gingen of informatie op de display van de thuiscentrale, of tablet. 
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Via de (optionele) tablet worden Informatie, waarschuwingen, mededelingen 
en notificaties  gesignaleerd. De luidspreker en ingebouwde microfoon van de 
thuiscentrale (alleen bij 3.0 HNR), maakt spraakcontact, net zoals telefoneren via 
een luidspreker mogelijk.

De thuiscentrale dient altijd op het lichtnet aangesloten te blijven . Bij een 
stroomstoring, zorgt de ingebouwde noodstroombatterij ervoor dat tot 3,8 uur 
na begin van de stroomstoring het systeem nog gebruikt kan worden. Indien de 
spanning van de noodbatterij te laag wordt, schakelt de thuiscentrale over naar 
een beveiligde modus om de software te beschermen, waarin bediening geduren-
de die modus, niet meer mogelijk is. Zodra de stroomtoevoer is hersteld, herstart 
de (thuis) centrale automatisch.

Sensoren en actoren
Voor gebruik met het Casenio intelligente hulp- en comfortsysteem zijn er ver-
schillende sensoren en actuatoren beschikbaar.

De sensoren identifceren relevante gegevens in de woning en registreren bijvoor-
beeld  bewegingen, het openen van ramen en deuren, temperatuurveranderin-
gen, rookvorming, of dat een bed belegen is of de Medibox geopend is.

Actuatoren daarentegen voeren de gewenste acties uit voor die situaties die 
in het Casenio-gebruikersportaal zijn geconfigureerd. Dit betreft schakelaars, 
lampen of andere apparaten die bij overeenkomstige configuratie, bijvoorbeeld 
de oven/kookplaat uitschakelen of stopcontacten activeren.

Het assortiment compatibele sensoren en actuatoren wordt continu uitgebreid. 
Een actueel overzicht van alle beschikbare apparaten is te vinden in onze catalo-
gus, welke u kunt terugvinden op: www.casenio.nl.

Hulpsysteem Noodoproepcentrale 

Casenio als noodoproepcentrale 

Toepassingsgebied 
De thuiscentrale 3.0 HNR kan samen met één of meerdere noodknoppen (bij-
voorbeeld op de noodarmband) gebruikt worden als noodoproepcentrale. Dit 
zorgt ervoor dat u “24/7” een noodoproep kunt activeren, die direct wordt door-
geschakeld naar de door u ingestelde alarmcentrale of contactpersoon.

U bent hier vrij om te kiezen of u een professionele alarmcentrale, een mantelzor-
ger of bijvoorbeeld verpleeghulp van een zorgcentrum selecteerd, aangezien het 
systeem in alle gebruikelijke alarmcentrales voor thuiszorg kan worden geïnteg-
reerd.

De technische verbinding tussen het systeem en de alarmcentrale thuis wordt 
hierbij opgezet door casenio*

De noodoproepcentrale is bijzonder geschikt voor mensen die zelfstandig alleen 
wonen of voor zorgbehoevende mensen die een groot deel van de dag alleen 
wonen, waarbij vanwege hun ziekte- of zorgstatus op elk moment een noodsitu-
aite zich kan voordoen en die in zulke noodsituaties moeilijk of geen hulp kunnen 
inroepen door middel van standaard telefoonverbindingen

*  verifieer met Casenio voor aankoop of de door u gewenste alarmcentrale in het 
Casenio systeem al is of kan worden geïntegreerd

Onderdelen van de noodoproepcentrale
De Casenio noodoproepcentrale voor thuis bestaat uit de volgende componen-
ten:

 – thuiscentrale 3.0 HNR

 – Noodpolsbandje of andere mobiele noodoproepknop

 – Tablet (optioneel)

Een noodoproep kan bij juiste instelling in het Casenio-portal met iedere nood-
knop worden geactiveerd. worden geactiveerd 

De mobiele noodoproepknoppen (bijvoorbeeld op de noodarmband) zijn daarmee 
draadloos verbonden met de thuiscentrale.
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Noodoproepcentrale    Noodoproepcentrale 

Wanneer een alarmknop wordt ingedrukt, wordt het signaal naar de thuis-
centrale gestuurd, welke het vervolgens automatisch naar het Casenio gebru-
ikersportaal stuurt. Hier wordt het signaal direct geverifieerd en vervolgens 
doorgegeven naar de in het systeem gedefinieerde ontvanger(s) zoals alarmcen-
trale, zorgcentrum, (mantel)zorger etc. Alles automatisch en binnen een aantal 
seconden. 

Functies van de noodoproepcentrale

Luidspreker en woningcontrole (alleen bij 3.0 HNR)

De thuiscentrale 3.0 HNR beschikt over een geïntegreerde handsfree functie 
(microfoon en luidspreker), via welke de beller wordt gecontacteerd. De spea-
kerphone maakt spraakcommunicatie tot een afstand van 7 meter vanaf de 
thuiscentrale mogelijk, afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden van de 
woonruimte. 

Het verzenden van een noodoproep wordt tevens visueel ondersteund door 
een knipperend rood LED-lichtje  van de noodoproepknop op de thuiscentrale 
eenheid. 

Indien er gebruik gemaakt wordt van de (optionele) Casenio tablet, volgt er een 
akoestische melding en visuele notificatie op het scherm van de tablet.

Met de speakerphone kan tevens op afstand door door u vooraf gedefinieer-
de personen/instellingen naar de kamer geluisterd worden om te horen of er 
beweging/geluid is. Deze zogenaamde kamerbewakingsfunctie is van belang 
om bijvoorbeeld te horen of iemand nog in de ruimte aanwezig heeft en hulp 
behoeft. Een dergelijke oproep wordt aangekondigd doo een akoestisch signaal, 
waarna de hulpverlener in kan horen. De verbinding wordt automatisch na 30 mi-
nuten verbroken, indien zij niet eerder wordt beëindigd door de beller. Indien de 
gebruiker de verbinding verbreekt word took de noodoproep daarmee beëindigd.  

Ontvangers van noodoproepen

Er kunnen tot maximaal 16 personen/alarmcentrales met hun contactgegevens in 
het gebruikersportaal van de Casenio Noodoproepcentrale worden geïnstalleerd. 
U kunt hier naar gelang kiezen wie een noodoproep dient te ontvangen (mede-
werkers zorgcentra, mantelzorger, familie, professionele alarmcentrale etc.). Ook 
kunt u de volgorde bepalen wie in geval van noodoproep als eerste, volgende etc. 
gecontacteerd dient te worden (zie pagina 74). Het aannemen van een noodopro-
ep wordt altijd gecontroleerd en bevestigd.

Noodknoppen

Een noodoproepknop moet altijd snel en gemakkelijk bereikbaar zijn. Hierbij biedt 
de zogenaamde noodarmband over het algemeen de beste uitkomst. Deze wordt  
een idealiter door de persoon die zorg nodig heeft, op de arm gedragen, waardoor 
de noodknop ‘altijd bereikbaar’ is. De noodarmband is waterdicht (beschermings-
klasse IP67) en kan zowel onder de douche, als voor een korte tijd tijdens het 
baden, worden gebruikt

Daarnaast zijn er nog andere (mobiele) noodknoppen leverbaar. Denk er daarbij 
wel aan dat de gebruiker deze noodknop altijd bij zich dient te dragen, en/of draag 
ervoor zorg dat er eenvoudig bereikbare noodknoppen op diverse plekken in huis 
aanwezig zijn.

Elke mobiele noodoproepknop stuurt dagelijks een bericht over de status van de 
batterij naar de (thuis) centrale eenheid. Indien de batterijlading onder 30% daalt, 
wordt automatisch de thuiscentrale, de eerste  gedefineerde contactpersoon of de 
contactpersoon die specifiek voor deze situatie was geselecteerd geïnformeerd.

Continue gebruik

De thuiscentrale is bedoeld voor continue gebruik. Wanneer de (thuis) centrale unit 
geen stroom ontvangt, bijvoorbeeld door een stroomstoring, of indien er per onge-
luk een stekker uit de voeding is getrokkken, wordt deze informatie direct naar de 
gedefinieerde ontvangers van noodoproepen (alarmcentrale, familie, mantelzorger 
etc.), of naar het door u ingestelde eerste contact of de voor deze situatie geselec-
teerde contactpersoon, verzonden.

Daarnaast zal op de thuiscentrale een visuele en akoestische waarschuwing afge-
geven worden. 

De thuiscentrale beschikt over een noodstroombatterij, die ervoor zorgt dat de 
centrale in geval van stroomuitval tot 3,8 uur kan blijven functioneren.

Indien de spanning van de noodbatterij te laag is, schakelt de thuiscentrale over 
naar een veilige modus ter bescherming van de software. In die fase is bediening 
van de thuiscentrale niet meer mogelijk. 

Zodra de stroomtoevoer is hersteld, start de centrale eenheid automatisch opni-
euw op.

Indien de noodbatterij leeg is vanwege een langere stroomstoring, worden de ge-
definieerde ontvangers van noodoproepen, het door u ingestelde eerste contact 
of de voor deze situatie geselecteerde contactpersoon geïnformeerd. 
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thuiscentrale 3.0 NHR 

Zelftest

De thuiscentrale onderhoudt een permanente verbinding met het datacenter van 
Casenio. Indien deze verbinding wordt verbroken of mislukt,  zal de thuiscentrale 
uiterlijk binnen 15 minuten na de verbreking, het eerste opgeslagen contact of 
de voor deze situatie geselecteerde contactpersoon van de storing op de hoogte 
brengen. 

Bovendien zal een visueel en akoestisch signaal op de thuiscentrale melden dat 
de verbinding verstoord is. Nadat de verbinding met succes is hersteld, wordt au-
tomatisch door de thuiscentrale het door u ingestelde eerste contact of de voor 
deze situatie geselecteerde contactpersoon en de bewoner geïnformeerd. 

Verdere testroutines bewaken continue de interne technische parameters van de 
thuiscentrale, bijvoorbeeld de status van de noodbatterij) en informeren indien 
nodig automatisch het door u ingestelde eerste contact of de voor deze situatie 
geselecteerde contactpersoon

Noodoproepcentrale  

Thuiscentrale 3.0 HNR

1. Noodoproepknop met LED, licht rood op bij stroomverzorging

2. Luidsprekers

3. LED’s, alleen zichtbaar als thuiscentrale ingeschakeld is

4. Stopcontacten voor aansluiting op de plug-in voeding

5. Aansluiting voor externe antenne (uitsluitend na overleg met Casenio!)

6. Microfoon

De thuiscentrale beschikt over een ingebouwde noodstroombatterij en een 
GSM-module inclusief simkaart (gsm-kaart). Deze simkaart kan alleen toegepast 
worden voor gebruik met de thuiscentrale. Gebruik van de simkaart voor andere 
apparaten of internettoegang is niet mogelijk. Voor deze simkaart is geen extra 
gsm-contract vereist.
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thuiscentrale 3.0 Tablet 

Thuiscentrale 3.0 

1. Ophanging voor wandmontage

2. LED‘s, alleen zichtbaar als de centrale unit is ingeschakeld (voor meer infor-
matie zie pagina 37)

3. Aansluiting voor externe antenne (alleen na overleg met casenio!)

4. Stopcontacten voor aansluiting op de plug-in voeding

De thuiscentrale beschikt over een ingebouwde noodstroombatterij en een 
GSM-module inclusief simkaart (gsm-kaart). Deze simkaart kan alleen toegepast 
worden voor gebruik met de thuiscentrale. Gebruik van de simkaart voor andere 
apparaten of internettoegang is niet mogelijk. Voor deze simkaart is geen extra 
gsm-contract vereist.

4 3

1 2

Tablet 

1. USB-aansluiting voor het aansluiten van de USB-voedingskabel

2. Aan / uit-knop om de tablet in en uit te schakelen

3. Knoppen om het volume te veranderen

4. Luidsprekers

5. Home-knop (standaardweergave)

6. Scherm

Omdat de tablet specifiek voor gebruik in combinatie met de Casenio oplossing 
wordt gebruikt, zijn de overige functies van de tablet niet beschikbaar voor ge-
bruik, of alleen voor speciale toepassingen te gebruiken: koptelefoonaansluiting 
(6), camera (7), microfoon (8), sleuf voor microSD-geheugenkaart (9), knoppen 
(10).

3

6

7

2

4

4

8

8

9

1

5

10
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Voorbereidingen   

Uitpakken

 WAARSCHUWING. Risico op materiële schade!

 Gebruik geen mes of andere scherpe voorwerpen om de 
 verpakking te openen!

 – Open voorzichtig de verpakking en neem thuiscentrale en de rest van de appa-
ratuur uit de verpakking

 – Verwijder eventueel aanwezige beschermfolie en overig verpakkingsmateriaal.

Controleer de levering
Controleer na het uitpakken eerst of de levering compleet is en de apparaten 
onbeschadigd zijn.  Indien u schade of onregelmatigheden constateert, informeer 
direct uw dealer of Casenio en neem het betrokken apparaat niet in bedrijf. 

 WAARSCHUWING. Levensgevaar door elektrische stroom!

 Sluit de thuiscentrale en andere apparaten niet aan wanneer externe  
 schade zichtbaar is, bijvoorbeeld aan de stekkeradapter of de behui 
 zing. Sluit het apparaat onder geen beding aan op het lichtnet en  
 contacteer een gespecialiseerd bedrijf (installateur) of uw dealer.

Verpakkingsmateriaal
Als fabrikant zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu. 
Daarom gebruiken wij uitsluitend recyclebaar verpakkingsmateriaal.

Steun onze inspanningen door de verpakking in uw huishouden te hergebruiken 
of door ze te sorteren  en te scheiden volgens het locale afvalverwijderingssys-
teem

Voorbereidingen   Ingebruikname  

Ingebruikname     

Plaatsing
Let bij de installatie op de volgende basisinstructies:

 – Plaats de (thuis) centrale en de tablet alleen in droge woonruimtes

 – Gebruik in vochtige ruimtes, zoals badkamers of sauna‘s etc. is wordt drin-
gend afgeraden.

 – Kies voor zowel de thuiscentrale als voor de tablet een locatie waar de ap-
paraten niet worden blootgesteld aan overmatige hitte (bijvoorbeeld bij een 
radiator of naast een kookplaat) en tevens niet direct blootgesteld wordt aan 
sterk zonlicht

 – Kies een vlak oppervlak voor plaatsing van de thuiscentrale 3.0 HNR, zodanig 
dat deze niet kan vallen en toch gemakkelijk toeganelijk is.

 – Zorg ervoor dat de luidspreker en microfoon van de thuiscentrale 3.0 NHR 
niet worden afgedek, door bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, kleding etc.

 – Indien u de thuiscentrale 3.0 aan de muur monteert, zorg er dan voor dat dit 
in een geschikte muur en door middel van juist gebruik van schroeven het 
apparaat stevig geplaatst wordt.

 – Kies een locatie voor de tablet waar het scherm goed toegankelijk en leesbaar 
is. Vermijdt hierbij directe lichtinval op het scherm. 

 – Leg de tablet plat op een vlak oppervlak of fixeer hem in een separaat geschi-
kte speciale tabletstandaard, welke u optioneel uit onze (accessoire) collectie 
kunt kiezen.  

 – Zorg ervoor dat de voedingskabels/-stekker altijd goed toegankelijk zijn om 
het apparaat op elk moment van het lichtnet te kunnen ontkoppelen.

 – Zorg ervoor dat de kabels (bijvoorbeeld van de stekkeradapter) zo worden 
gelegd dat niemand erover kan struikelen of hierin verstrikt kan raken. 
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Ingebruikname I Module   Ingebruikname I Module   

Aansluiting en inschakelen

Volgorde

Plaats eerst alle bijgeleverde sensoren en schakelaars volgens de begeleidende 
informatie en dienovereenkomstig bijgevoegde gebruiksinformatie (bijvoorbeeld 
door inschakelen, evt. batterij plaatsen of batterijbescherming verwijderen). 

Sluit vervolgens thuiscentrale op aan op het lichtnet aan en wacht totdat deze  
automatisch start en klaar is.

Schakel als laatste de tablet in, die direct zal starten om een  draadloze verbin-
ding (WLAN) met de (thuis) centrale tot stand te brengen.

De voorbereidingen voor enkele veelgebruikte apparaten zijn in de volgende 
passages kort beschreven:

Draadloos stopcontact

Het draadloze stopcontact controleert of er een huishoudelijk apparaat op is 
aangesloten, is ingeschakeld en hoeveel stroom deze verbruikt.

 – Kies een huishoudelijk apparaat uit, welke doorgaans veel wordt gebruikt, 
bijvoorbeeld de koffiemachine of de waterkoker.

 – Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact en steek in plaats daar-
van het draadloze stopcontact in het stopcontact.

 – Steek vervolgens de stekker van het huishoudapparaat in het net geplaatste 
draadloze stopcontact.

 – Druk op de kleine knop van de het draadloze stopcontact. Zodra deze oplicht, 
is het draadloze stopcontact in gebruik.

 – U kunt vervolgens het draadloze stopcontact in het Casenio systeem integre-
ren en bijvoorbeeld op specifieke tijden de koffiemachine, airconditioning etc. 
automatisch laten inschakelen.

Noodarmband

De noodarmband is klaar voor direct gebruik. U hoeft verder niets te doen.

Grote noodknop

De grote noodknop is voorzien van een batterij. Deze wordt tegen voortijdige 
ontlading beschermd door (papier)strookje. Voor gebruik van de noodknop dient 
u deze strook te verwijderen.

 – Trek de papieren strook (1) aan de achterkant van de grote noodoproepknop 
eruit en verwijder deze.

 – Bevestig de grote noodoproepknop middels het bijgeleverde klittenband, bij-
voorbeeld op de vloer, aan een muur of plaats het op een vlakke ondergrond, 
waar het altijd gemakkelijk toegankelijk is.

1
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Ingebruikname I Sensoren  Ingebruikname I Sensoren

Deur- en raamsensor

De deur- en raamsensor is een magneetcontact welke de informatie met bet-
rekking tot de situaties  GEOPEND of GESLOTEN van een deur of raam naar de 
thuiscentrale verstuurt.

 – Trek het deksel (2) van de sensor eraf.

 – Trek de papieren strook (1) op de batterij eruit en verwijder deze.

 – Plaats de afdekking van de sensor terug en druk deze stevig aan, totdat zij op 
haar plaats klikt.

 – Bevestig de sensor (3) middels dubbelzijdig tape aan het frame van deur of 
raam en de magneet (4) aan het beweegbare element van een deur of raam.

 – Zorg ervoor dat de afstand tussen de sensor en de magneet in gesloten toe-
stand van deur of raam maximaal 5 mm bedraagt.

Multisensor

De multi-sensor detecteert bewegingen en stuurt deze informatie naar de thuis-
centrale. De sensor reageert ook op temperatuurveranderingen en kan daarom 
niet in de buurt van warmtebronnen en/of luchtstromen worden geïnstalleerd, 
omdat deze de meetwaarden kunnen beïnvloeden. De optimale installatiehoogte 
is ca. 1,4 m boven de vloer.

Sommige multisensoren worden met een magneetcontact geleverd. Deze zijn 
echter niet voor het functioneren binnen het Casenio systeem vereist.

 – Trek de papieren strook (1) aan de achterkant van de multisensor eruit en 
verwijder deze.

 – Bevestig de multisensor verticaal met dubbelzijdig plakband op een wand van 
de kamer waarin bewegingen dienen te worden bewaakt (bijvoorbeeld gang, 
hal etc.)

ca. 1,4 m

1

max. 5 mm

1

3

4

2
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Inschakelen thuiscentrale

De centrale unit heeft geen schakelaar, of aan-/uitknop om hem aan of uit te 
zetten. In plaats daarvan schakelt u de thuiscentrale in door: 

Steek de kleine stekker van de kabel van de voeding in de aansluiting aan de 
zijkant van de thuiscentrale   (zie pagina 17 of pagina 18).

Steek de stekker in een stopcontact. De thuiscentrale zal automatisch aan slaan 
en starter. Na ongeveer 1 minuut zullen de LED‘s gaan branden.

Zodra één of meerdere blauwe LED’s branden is de centrale unit klaar voor ge-
bruik en kunt u de tablet, indien aanwezig, tevens inschakelen.

Uitschakelen thuiscentrale
 

 WAARSCHUWING : Indien de thuiscentrale is uitgeschakeld worden
  de signalen van de sensoren niet meer verwerkt en kunnen er te
 vens geen noodoproepen worden gedaan of meldingen worden 
 verzonden.

 Laat de thuiscentrale  dus altijd ingeschakeld staan! Zorg er tevens 
 voor dat de stekker niet per ongeluk uit het stopcontact getrokken
  kan worden. 

Indien u toch de de thuiscentrale dient uit te schakelen, trekt u gewoon de stek-
ker uit het stopcontact. Door de ingebouwde noodbatterij zal de thuiscentrale 
nog tot 3,8 uur blijven werken en schakelt daarna automatisch uit.

Ingebruikname I thuiscentrale Ingebruikname I Tablet

Tablet inschakelen

De tablet beschikt over een ingebouwde oplaadbare batterij waarmee hij in 
volledig opgeladen toestand onafhankelijk van het stopcontact meerdere uren 
kan werken. 

Om veiligheidsredenen moet bij het inschakelen de tablet altijd worden gebruikt 
met de stroomadapter ingestoken en aangesloten zijn op het lichtnet. 

 – Steek de kleine stekker van de USB-kabel in de USB-aansluiting aan de zijkant 
van de tablet (zie pagina 18).

 – Steek de grote stekker van de USB-kabel in de aansluiting van de voeding.

 – Steek de kabel in een stopcontact.

 – Houd de aan- /uitknop aan de zijkant van de tablet ingedrukt (zie Pagina 18) 
totdat het opstartproces op het scherm te zien is. 

 – Zodra dit is voltooid ziet u op de tablet een  achtergrondafbeelding met infor-
matie betreffende datum en tijd.

 – Bedien de tablet met uw vinger op het touchscreen om de standaardweergave 
van Casenio te openen.

 TIP:

 Indien het scherm donker is wanneer de tablet is ingeschakeld, druk 
 dan kort op de aan-/uitknop op de zijkant van de tablet om het 
 scherm in te schakelen. Het kan zijn dat de tablet in energiebespa
 ringsmodus staat. 
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Ingebruikname I Tablet  Volume en Helderheid  I Ingebruikname 

Na het inschakelen zal de tablet automatisch proberen om een draadloze verbin-
ding (WLAN) naar de thuiscentrale tot stand te brengen. Dit proces kan enkele 
minuten duren. Zodra de draadloze verbinding met de centrale eenheid tot stand 
is gebracht, ziet u aan de rechterzijde van het tabletscherm het ‘smart home’ 
pictogram verschijnen.

U kunt nu het Casenio systeem in het Casenio gebruikersportaal configureren en 
de gewenste acties voor de individuele situaties instellen (zie vanaf pagina 49).

Tablet uitschakelen

 – Om de tablet uit te schakelen, houdt u de Aan / Uit-knop aan de zijkant van de 
tablet ingedrukt, totdat twee knoppen op het scherm ziet: “schakel uit en start 
opnieuw.”

 – Indien u “uitschakelen” aantipt, wordt de knop aanvankelijk vergroot weerge-
geven om te voorkomen   dat het apparaat per ongeluk wordt uitgeschakeld.

 – Indien u nogmaals op “Uitschakelen” tikt, wordt het apparaat uitgeschakeld.

Aanpassen van volume en helderheid
Wanneer de tablet is ingeschakeld, kan de helderheid van het scherm en het 
volume op elk moment aan uw wensen worden aangepast en gewijzigd wor-
den.

 – Tik daarvoor op het wielsymbool in de linkerbovenhoek van het scherm, 
waarna de Instellingen weergave verschijnt.

Binnen het “Volume-”gedeelte kunt de tablet volledig s  l schakelen of het 
gewenste volume handma  g aanpassen. 

 – Tik voor volledig uitschakelen van het volume in de regel “S  lle modus” 
op het schakelsymbool aan de rechterkant. Indien dit symbool grijs wordt 
weergegeven, zijn de luidsprekers ingeschakeld.

 – Houd er rekening mee dat u in de s  lle modus geen akoes  sche waarschu-
wingen meer kunt horen.

 – Tik of sleep de schuifregelaar naar de gewenste posi  e om het volume 
handma  g te wijzigen.

 –
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 Volume en Helderheid  I Ingebruikname  Ingebruikname I Signaalsterkten

Binnen het “Helderheids-”gedeelte kunt u kiezen tussen automa  sche of hand-
ma  ge instelling.

 – Klik in de regel “Helderheid automa  sch instellen” op het schakelsymbool 
aan de rechterkant om de automa  sche helderheidsinstelling te de-/ac  ve-
ren.

 – Als dit symbool in grijs wordt weergegeven is de handma  ge instelling van 
toepassing.

 – Tik of sleep de schuifregelaar naar de gewenste posi  e om de helderheid 
handma  g te wijzigen.

Om terug te keren naar de standaardweergave,  kt u op de pijl in de linkerbo-
venhoek van het scherm of drukt u op de Home-knop van de tablet.

Signaalsterkte controleren
Controleer al  jd de sterkte van de ontvangst van mobiele telefoons (GSM) 
en de radiosignalen tussen centrale eenheid en tablet (WLAN), wanneer u de 
thuiscentrale installeert, naar een andere loca  e verplaatst of de tablet in de 
woning van de thuiscentrale af beweegt. (zie ook pagina 10).

GSM-ontvangst
U kunt de sterkte van de mobiele ontvangst op elk moment controleren met 
behulp van de drie blauwe LED-lampjes op de thuiscentrale (zie pagina 17). 
Wanneer alle drie de LED’s oplichten, is de mobiele ontvangst op  maal.

WLAN (draadloze interne  oegang)
De sterkte van de WLAN-radiosignalen tussen de thuiscentrale  en de tablet 
kunt u op de tablet afl ezen.

 – Tik linksboven in het scherm op het wiel-symbool, waardoor de pagina 
“Instellingen” verschijnt.

 – Tik onderaan op de knop “Informa  e” waardoor de informa  epagina op 
het scherm verschijnt en alle belangrijke informa  e over de radioverbinding 
wordt geopend.

 – Druk op de startknop van de tablet (zie pagina 18) om terug te keren naar 
de “Standaardweergave”
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Registratie & Noodoproep I Ingebruikname  thuiscentrale & Tablet I Noodoproep

Registra  e en inloggen
Indien u een of meer sensoren en/of extra apparatuur bij Casenio hee   aange-
scha  , dan zijn deze al geregistreerd en binnen uw thuiscentrale aangemeld. 
Het systeem zal direct de sensoren en/of extra apparatuur zelf herkennen. 

Indien u op een later  jds  p bij Casenio aanscha  , zullen deze ook door 
Casenio voor specifi ek gebruik via uw thuiscentrale geregistreerd en ingelogd 
worden. U hoe   verder niets te doen.

Systeemconfi gura  e
Na de eerste keer inschakelen dient het Casenio systeem geconfi gureerd te 
worden, inclusief de benodigde no  fi ca  es. Log hiervoor via een standaard 
webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox) in op de Casenio 
gebruikersportaal. In het Casenio gebruikersportaal kunt u de benodigde en 
gewenste instellingen, zoals beschreven vanaf pagina 49 eenvoudig confi gure-
ren. 

(Houd er rekening mee dat Microso   Internet Explorer niet ondersteund wordt 
door onze applica  e)

Noodoproep voor thuis
Indien u het Caseniosysteem als noodoproep voor thuis wilt gebruiken, is dit 
eenvoudig en snel te realiseren. Zodra de thuiscentrale is in werking (zie pagina 
21), kunt u ofwel een alarmcentrale in bedrijf stellen ofwel in het gebruiker-
sportaal van Casenio een of meer ontvangers voor meldingen (noodoproepen) 
instellen (zie pagina 55).

Om een noodoproep te ac  veren, is het voldoende om een van de bestaande 
noodoproepknoppen te gebruiken drukken - bijvoorbeeld op de noodarmband 
(zie pagina 32).

Thuiscentrale & tablet
Noodoproep

Noodoproep maken

 Opmerking!

 Een noodoproep middels één van de noodoproepknoppen ac  ve- 
 ren, is uitsluitend mogelijk als een overeenkoms  ge situa  e in het  
 casenio gebruikersportaal is gedefi nieerd (zie vanaf pagina 67). 
 Zolang er geen noodoproepsitua  e in het Casenio-systeem is 
 geconfi gureerd zijn de bijbehorende noodknoppen func  eloos.

Noodknoppen

Alleen de (thuis) centrale 3.0 HNR hee   een ingebouwde noodoproepknop (zie 
pagina17). Als het Casenio systeem als noodoproep moet worden gebruikt, 
dan is de thuiscentrale 3.0 niet geschikt.

Zodra in het Casenio gebruikersportaal een bijbehorende noodoproepsitua-
 e is gedefi nieerd (zie vanaf pagina 67), wordt er een rode noodoproepknop 

grafi sch op de tablet weergegeven:

Voor extra veiligheid kunnen eenvoudig via de thuiscentrale extra noodknop-
pen worden toegevoegd. Bijvoorbeeld een noodarmband of mobiele nood-
knoppen-/schakelaars.
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thuiscentrale & Tablet I Noodoproep thuiscentrale & Tablet I Meldingen

Procedure

Om een noodoproep te versturen, volstaat het om kort op één van de knop-
pen, waarvoor een noodoproepsitua  e is ingesteld (zie vanaf pagina 67), te 
drukken

Uitsluitend voor de thuiscentrale 3.0 HNR alleen:

Bij koppeling van het systeem aan een alarmcentrale, zal na het drukken op de 
noodoproepknop een spraakverbinding met de geselecteerde alarmcentrale 
tot stand worden gebracht.

De alarmcentrale neemt contact met u op via de handsfree voorziening van 
de thuiscentrale. De ingebouwde speakerphone maakt noodcommunica  e 
mogelijk, zelfs als de gebelde persoon zich niet in de directe omgeving van de 
thuiscentrale bevind of de oproep niet expliciet beantwoordt.

Indien er een situa  e ingesteld is voor een calamiteit waarin een melding 
naar een groep ontvangers wordt verzonden, dan kan de thuiscentrale van de 
bewoner wordt door één van de ontvangergroepen worden gebeld. Het tele-
foonnummer van de thuiscentrale kan in het Casenio gebruikersportaal op de 
pagina “Centrale” > “Instellingen” worden bekeken (zie vanaf pagina 51).

De thuiscentrale bellen (alleen 3.0 HNR)

Bij een alarm of ac  eve melding kan de thuiscentrale gebeld worden om 
contact op te nemen met de bewoner. De (thuis) centrale werkt dan als een 
mobiele telefoon met ingeschakeld handsfreesysteem. 

Zolang er geen alarm is, kan de centrale niet gebeld worden.

Als de (thuis) centrale een noodoproep ontvangt wordt de verbinding auto-
ma  sch tot stand gebracht. De bewoner zelf hoe   hier niet ac  ef te worden 
centrale eenheid bevinden. Indien de beller ophangt, wordt de verbinding 
automa  sch verbroken. 

Indien de bewoner de verbinding niet tussen  jds beëndigt, zal de verbin-
ding open blijven, echter na 30 minuten automa  sch verbroken worden. Het 
verbreken van de verbinding beëindigt ook de noodoproep. Nadat een alarm 
van een specifi eke situa  e is beves  gd, kan de thuiscentrale niet opnieuw voor 
deze situa  e worden gebeld.

Meldingen
Voor elke geac  veerde melding, veroorzaakt door een overeenkoms  g inge-
stelde situa  e (zie vanaf pagina 67), meldt het systeem deze automa  sch aan 
één of meerdere ontvangers. 

Welke meldingen worden verzonden, is a  ankelijk van de instellingen in het 
casenio gebruikersportaal.

De volgende type meldingen zijn mogelijk:

 – als aankondiging via de luidspreker van de tablet

 – als weergave op het tabletscherm

 – als SMS naar geregistreerde contacten met mobiele telefoonnummers

 – als e-mail naar geregistreerde contacten met een e-mailadres

 – als spraakbericht naar geregistreerde contacten met vaste telefoonnum-
mers

 – als pushbericht via de Casenio Smart App (Android en IOS)

Zodra een melding door een van de ontvangers of op de tablet wordt beves-
 gd, worden er geen verdere meldingen meer verzonden. Ontvangers voor 

wie de melding is uitgesteld (later in rangorde), en waarvoor een voorgaande 
ontvanger in de tussen  jd de melding ontvangen en beves  gd hee  , zullen 
geen melding meer ontvangen. 

Houd er rekening mee dat uitsluitend meldingen kunnen worden verzonden 
indien deze als een situa  e in het gebruikersportaal van casenio is geconfi gu-
reerd. Het systeem herkent weliswaar bijvoorbeeld al  jd dat een raam wordt 
geopend indien de desbetreff ende sensor geinstalleerd is, echter wordt er 
alleen een melding van “geopend raam” gegeven, als deze situa  e ook in de 
instellingen gedefi nieerd is.

Indien u in de instellingen ‘raam ongewoon lang open” 5 minuten  jdsduur 
hee   aangegeven, zal het alarm ook eerst na 5 minuten afgaan. 
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thuiscentrale & Tablet I Meldingen  thuiscentrale & Tablet I Meldingen  

Meldingen beves  gen

Op de tablet

A  ankelijk van de instellingen in het Casenio gebruikersportaal, kan elke mel-
ding middels een pictogram op het scherm, eventueel ondersteund door een 
extra aankondiging per luidspreken worden aangekondigd.

Een noodoproep die wordt geac  veerd door op een noodknop te drukken kan 
bijvoorbeeld als volgt worden weergegeven:

Een op  sch alarm wordt al  jd in de vorm van een rood symbool weergegeven. 
Indien mogelijk wordt er tevens een korte informa  etekst weergegeven.

U kunt eenvoudig een melding beves  gen door het scherm aan te raken. Na 
deze beves  ging ziet u weer de standaardweergave (Tijd en datum).

 Opmerking

 Indien het Casenio-systeem een situa  e opnieuw dient te moeten  
 herkennen, nadat deze eerder als alarm  is beves  gd en door het  
 scherm aan te raken gedeac  veerd is, dient de sensor eerst weer in  
 oorspronkelijke staat teruggebracht te worden.

Voor het bovengenoemde voorbeeld van de raamsensor, dient het raam eerst 
weer te worden gesloten om hernieuwd als ac  eve situa  e “raam ongewoon 
lang open” in het systeem herkenbaar te zijn.

Per e-mail

Wanneer de ontvanger een melding per e-mail ontvangt, moet deze middels 
de link meegestuurd met de e-mail ter beves  ging klikken. Deze ac  e opent  
vervolgens automa  sch de standaard webbrowser met de no   e van succes-
volle beves  ging.

Per SMS

Wanneer de ontvanger een melding als SMS op de mobiele telefoon ontvangt, 
kan zij eenvoudig op OK klikken om deze melding als antwoord te beves  gen. 
Hiervoor dient wel de antwoordfunc  e op de telefoon te worden gebruikt en 
kan geen ander telefoonnummer door de ontvanger worden ingevoerd. Houd 
er rekening mee dat,  a  ankelijk van het contract van de mobiele telefoon, het 
verzenden van SMS-berichten kosten met zich mee kan brengen. 

Als spraakbericht

Indien de ontvanger een automa  sch spraakbericht op de vaste telefoonver-
binding ontvangt, moet hij of zij op een bepaalde toets op de telefoon drukken 
om een melding te beves  gen. Welke toets er ingedrukt dient te worden zal 
via het spraakbericht aangegeven worden.

Als alarmbeves  ging door het systeem

Indien een melding niet wordt beves  gd, wordt 15 minuten later automa  sch 
een nieuwe melding verzonden aan die contacten, die voor deze situa  e zijn 
ingesteld. Volgt ook hierop geen reac  e, dan wordt wederom 15 minuten later 
een nieuwe melding afgegeven. Na 3 meldingen wordt het alarm door het 
systeem beves  gd en verandert het scherm naar de standaardweergave.
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LED-signalen op de centrale
De signalen van de LED’s op de thuiscentrale geven u informa  e over de wer-
king van het apparaat en mogelijke storingen.

LED Kleur Signaal Betekenis

1 Rood Licht permanent op Er is geen verbinding met het Casenio 
Datacenter (zie pagina 38) 

Knippert iedere seconde Er is een noodoproep geactiveerd

2 Groen Knippert iedere seconde Apparaat functioneert normaal

Licht permanent op Fout.

Er zijn geen noodoproepen, alarmerin-
gen of meldingen mogelijk. Indien deze 
toestand zich langer dan 30 minuten 
voordoet, informeer uw Casenio-dealer 
of Casenio. 

3 Blauw LED(’s) licht(en) op Normale mobiel netwerk ontvangst. Het 
aantal brandende LED’s geeft de sterkte 
van ontvangst aan.

Alle drie LED’s uit Geen netwerkontvangst (zie pagina 38)

4 Blauw Enkele LED licht op Normale startprocedure loopt

Geen verbinding met het Casenio datacenter

Indien er geen verbinding is met het Casenio datacenter, kan het syteem toch 
alarmen in de woning hoorbaar en visueel uitvoeren, indien er een tablet binnen 
het systeem is opgenomen.

Indien de overeenkoms  ge situa  e in het gebruikersportaal van casenio is gecon-
fi gureerd (zie vanaf pagina 67), wordt er in geval van nood, een oproep tot stand 
gebracht. Indien in een dergelijk geval een alarm afgaat, zal deze informa  e op 
de tablet verschijnen en kan de gebruiker deze via het aanraken van het scherm 
beves  gen.

Zodra de verbinding met het datacenter is hersteld, zullen de meldingen (via e-mail, 
sms, app of spraakbericht) tevens automa  sch aan het datacenter worden verzon-
den, indien een alarm of noodoproep niet in de tussen  jd reeds is beves  gd.

Indien er één blauwe LED brandt, kunt u proberen de mobiele ontvangst te ver-
beteren door de thuiscentrale naar een andere loca  e te verplaatsen, waar een 
beter signaal aanwezig is. Metalen voorwerpen in de buurt van de thuiscentrale 
kunnen de ontvangst beïnvloeden.

Geen mobiele ontvangst

Indien er geen mobiele ontvangst is, kan het syteem toch alarmen in de woning 
hoorbaar en visueel uitvoeren, indien er een tablet binnen het systeem is opge-
nomen. Indien in een dergelijk geval een alarm afgaat, zal deze informa  e 
op de tablet verschijnen en kan de gebruiker deze via het aanraken van het 
scherm beves  gen.

Een telefoonverbinding met de thuiscentrale kan niet tot stand worden gebracht. 

Zodra de verbinding met het datacenter is hersteld, zullen de meldingen (via e-
mail, sms, app of spraakbericht) tevens automa  sch aan het datacenter worden 
verzonden, indien een alarm of noodoproep niet in de tussen  jd reeds is beves-
 gd.

Net als bij een mobiele telefoon die  jdelijk zijn netwerk verliest, kunt u een 
moment wachten. U kunt de mobiele dekking proberen te verbeteren door de 
thuiscentrale in de woning te verplaatsen. Hoe meer blauwe LED’s oplichten, 
hoe beter de ontvangst.  Metalen voorwerpen in de buurt van de thuiscentrale 
kunnen de ontvangst verstoren.

Indien dit probleem zich langer dan 30 minuten voordoet, informeer uw Casenio-
dealer of Casenio. (zie pagina 48).
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Beltegoed opwaarderen
 
 Opmerking!

 Indien uw beltegoed is verbruikt, kunt u geen meldingen via SMS- 
 of spraakberichten versturen. Zorg dus al  jd voor voldoende 
 beltegoed.

Neem voor het opwaarderen van het tegoed contact op met uw casenio dealer 
of casenio (zie pagina 48)

U kunt uw actuele tegoed voor SMS- en spraakberichten al  jd in het gebrui-
kersportaal van Casenio inzien (zie vanaf pagina 49).

Ga daartoe naar de pagina - Centraal> Instellingen. Uw actuele saldo wordt in 
het overzicht van uw budgetgebied aangegeven.

Fotoalbum

Bekijk foto‘s

Indien u uw Casenio systeem inclusief een tablet gebruikt, kunt u door middel 
van de Casenio-app, foto’s vanaf een smartphone direct naar de thuiscentrale 
sturen. Met de foto kunt u tevens een kort berichtje versturen. 

U kunt bijvoorbeeld een vakan  egroet sturen, een herinnering ophalen, de 
schoolfoto’s van de (klein)kinderen delen, recepten delen en verdere sociale 
interac  e, juist ook in  jden van afstand nemen,  met de gebruiker van de 
thuiscentrale voeren.   

Ook het versturen en bekijken van foto’s is eenvoudig.

 – Indien nieuwe foto’s worden ontvangen, wordt dit op de tablet middels een 
rode cirkel, inclusief het aantal ontvangen foto’s aangegeven.

 – Tik op het fotosymbool op het scherm aan, waardoor de fotopagina opent.
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 – Tik de gekozen foto aan, waardoor deze zich groot op het scherm – eventu-
eel voorzien van tekst – zal openen. 

 – Tik op de linker- of rechterzijde van het scherm, of klik op de pijltjes om 
door het album te kunnen scrollen naar de voorgaande of later volgende 
foto.

 – Tik op het scherm bovenin rechts op het afspeelsymbool, om de foto’s auto-
ma  sch te laten afspelen. 

 – Indien u gedurende het automa  sch afspelen van de foto’s wilt pauzeren, 
drukt u hernieuwd bovenin rechts op de tablet om de pauseknop te gebrui-
ken, waardoor het automa  sche afspelen zal stoppen. 

 – Indien u terug wilt keren naar het foto-hoofdmenu, klikt u links op het kruis. 

 – Wanneer u op de home-knop van de tablet druk (zie pagina 18), keert u in 
het hoofdmenu terug.

 – OPSLAAN VAN FOTO’S? uitleggen

 – Con  nue afdraaien van foto’s als “screensaver” (en minder duidelijk maken 
dat je casenio systeem gebruikt) Ergo screensaver van maken en indien 
gebruiker het scherm aanraakt direct naar hoofdmenu. Tablet aan de wand 
is dan een fotoalbum.  Moet dan wel eenvoudige albums (opslaan fotos) 
kunnen maken. 

Draaien van foto’s 

U kunt een foto meerdere keren 90 graden draaien, bijvoorbeeld om on-
dersteboven ontvangen foto‘s correct op de tablet weer te geven:

 – Tik op een foto om deze op ware groo  e te bekijken.

 – Houd uw vinger op de foto totdat er twee pictogrammen verschijnen.

 – Tik op het rota  esymbool om de foto 90 graden gedraaid weer te geven. 
Herhaal deze stap om de foto weer 90 graden te draaien.

 – Tik rechtsboven op het X-symbool om naar het foto-overzicht terug te keren

Vewijderen van foto’s

U kunt de foto‘s welke naar de tablet zijn verzonden ook weer één voor één 
verwijderen.

 Opmerking!

 Een foto wordt direct verwijdert. U kunt een verwijderde foto niet 
 meer herstellen.

 – Tik op een foto om deze op ware groo  e te bekijken.

 – Houd uw vinger op de foto totdat er twee pictogrammen verschijnen.

 – Tik op het prullenbak pictogram om de foto te verwijderen.

 – Tik rechtsboven op het X-symbool om naar het foto-overzicht terug te 
keren.
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 – Tik op het symbool van een schakelaar om de schakelaar te bedienen. 

 – Tik op het symbool van een actor (bijvoorbeeld stopcontact) om het in- of 
uit te schakelen. Het uiterlijk van het symbool verandert vervolgens in een 
andere vormgeving.  

 – Druk op de Home-knop van de tablet (zie pagina 18) om naar de standaard-
weergave terug te keren.

Smart Home functie I thuiscentrale & Tablet   thuiscentrale & Tablet  I Smart Home functie 

Smart home func  es
U kunt de binnen uw systeem geregistreerde actoren en schakelaars (bijv. 
draadloze contactdozen) direct vanaf de tablet bedienen. Tevens kunt u de 
status van de sensoren afl ezen (bijvoorbeeld of een deur of raam geopend is). 
Indien er meerdere schakelaars in het casenio gebruikersportaal binnen één 
sensorgroep zijn gecombineerd (zie pagina 83),  dan kunt u deze apparaten 
gezamenlijk bedienen.

 – Tik op het Smart-Home-Symbool (“huisje”), waardoor de Smart Home pagi-
na verschijnt.

 – Tik op het symbool van een sensortype (bijvoorbeeld deur & raam). Alle 
sensoren die tot dit type behoren worden met hun huidige status weerge-
geven.
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Afwezigheidsmodus
Wanneer je de afwezigheidsmodus in het Casenio gebruikersportaal hebt 
ingesteld en hebt geac  veerd (zie pagina 80), wordt een ander symbool op de 
tablet weergegeven (“deur met pijl”). Hiermee kunt u de afwezigheidsmodus 
bij het verlaten van de woning ac  veren.

 – Tik op het pictogram afwezigheidsmodus (“deur met pijl”) om deze te ac  -
veren. Er wordt dan een rood symbool met een “slot” weergegeven.

 – Druk op de Home-knop van de tablet (zie pagina 18) om naar de standaard-
weergave terug te keren.

 – Om de afwezigheidsmodus (weer) te verlaten,  kt u op het rode “slot-
symbool”. Hierdoor zullen de knoppen van een  numeriek toetsenblok 
verschijnen. Voer hier de eerder dor u ingevoerde pincode die in het 
gebruikersportaal van Casenio gedefi nieerd is (zie pagina ……..?) om de 
afwezigheidsmodus te beëindigen.

 – Nadat u de juiste pincode hee   ingevoerd, verschijnt de standaardweer-
gave weer op het scherm van de tablet. De afwezigheidsmodus is hiermee 
beëindigd
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Sensorgegevens

U kunt alle sensorgebeurtenissen, welke binnen de (thuis) centrale gecon-
fi gureerd zijn op de tablet weegeven. Een gegevenswijziging of invoer is via 
de tablet niet mogelijk. Dit dient via het Casenio gebruikersportaal (zie pag. 
……………..) te gebeuren? 

Om sensorgebeurtenissen weer te geven/te bekijken:

 – Tik op het wiel-symbool in de linkerbovenhoek van het scherm en de instel-
lingenpagina zal verschijnen.

 – Tik onderaan op de sensorgegevensknop om de gelogde gegevens te beki-
jken

 – Druk op de Home-knop van de tablet (zie pagina 18) om naar de standaard-
weergave terug te keren.

Contactpersoon 
U kunt hier voor eventuele verdere informatie uw Casenio contactpersoon (bijv. 
dealer of Casenio) via de tablet laten tonen. Bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, 
e-mailadres etc. 

Een gegevenswijziging of invoer is via de tablet niet mogelijk. Dit dient via het 
Casenio gebruikersportaal (zie pag. ……………..) te gebeuren?

Om contactinformatie weer te geven/te bekijken:

 – Tik op het wiel-symbool in de linkerbovenhoek van het scherm en de instel-
lingenpagina zal verschijnen. 

 – Tik op de knop “over” om de informa  e over uw contactpersoon te kijken

 – Druk op de Home-knop van de tablet (zie pagina 18) om naar de standaard-
weergave terug te keren.

 Opmerking!

 Technische informatie, bijvoorbeeld over de radioverbinding en 
 batterij, vindt u terug op de informatiepagina (zie pagina 30) 
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Casenio gebruikersportaal 
Doel
Het portaal en de thuiscentrale vormen het hart van het Casenio systeem. 
Binnen het gebruikersportaal confi gureert u het systeem en legt de benodigde 
instellingen daartoe vast. 

Hierin definieert u iedere situatie op welke situatie de signalen van de sensoren 
en andere compatibele apparaten (bijvoorbeeld noodoproepknop) reageert, scha-
kelt of of meldingen van noodoproepen uitzendt.

Hoewel het systeem zich eenvoudig laat inrichten, adviseren wij u om voor het 
maken van de instellingen in het portaal voldoende tijd te reserveren. Immers de 
juiste configuratie zorgt voor een goed werkend systeem. Plan de instellingen 
dus zorgvuldig. U kunt dit zelf eenvoudig doen. Ook is het belangrijk te weten dat 
u te allen tijde de instellingen opnieuw kunt beweren en/of uitbreiden. 

De belangrijkste instellingen betreffen: 

 – contacten

 – groepen

 – situa  es

Binnen de instellingen contacten bewaart u de contactgegevens van mensen die 
meldingen of noodoproepen zouden dienen te ontvangen; zoals familieleden, 
(mantel)zorgers, medewerkers van zorgcentra en/of medische voorzieningen. 

Indien er meldingen aan deze personen/contacten worden afgegeven door 
het systeem, zullen deze in de vorm van sms-berichten, e-mails, appbericht of 
spraakberichten aan de contactpersoon worden doorgevegen. Verdere informa-
tie vindt u vanaf pagina 53.

Binnen groepen combineert u één of meer contacten voor meldingsregels. Het 
systeem informeert de binnen deze groep aangegeven contacten, volgens de 
door u hier ingegeven volgorde, alsook per welke contactmethode (sms-, app-, 
e-mail etc) deze bericht worden. Zie pagina 60 en verder voor meer informatie.

In situaties stelt u in wat er dient te gebeuren wanneer een sensor of actor 
geactiveerd of geschakeld wordt. Alleen indien een sensor of schakelaar (bijvoor-
beeld noodoproepknop) in een situatie ingesteld (“in systeem herkend wordt”) 
en geconfigureerd (“wat moet het systeem doen?)”is, kan de sensor conform de 

configuratie reageren, door bijvoorbeeld een alarm af te geven. 

Verdere informatie ziet u op pagina 65.   

 Opmerking!

 Zodra het eerste contacttype in de portaal ingevoerd en door het  
 contact bevestigd is, zal het systeem  automatisch een contactgroep  
 en enkele standaardsituaties, die van invloed zijn op technische 
 alarmen in het systeem, aanleggen. (U kunt deze te allen tijde weer
 wijzigen).
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Aanmelden en registratie
Aanmelden binnen het Casenio gebruikersportaal gaat eenvoudig.

Voor uw eerste aanmelding hee   u alleen het nummer van uw (thuis) centrale 
nodig. Deze vindt u terug op het typeplaatje, aan de onderkant van de behui-
zing.

 – Start uw webbrowser.

 – Voer het adres h  ps://einrichtung.casenio.de in, waardoor u direct met de 
inlogpagina  van het Casenio-gebruikersportaal verbonden bent. 

 – Voer het nummer van de thuiscentrale en als (voorlopig) wachtwoord „case-
nio“ in de betreff ende tekstvelden in. 

       

 – Klik vervolgens op knop INLOGGEN. 

 – Het casenio-gebruikersportaal wordt geopend en u komt direct op de pagi-
na INSTELLINGEN

 – Klik op het menu-symbool (inhoudsopgave) in de linker naviga  ebalk, waar-
mee het menu wordt geopend. Om van pagina te wisselen  kunt u één van 
de menu-items of één van de symbolen op de naviga  ebalk aanklikken.

 – Klik boven links op het X-symbool, indien u het menu weer wilt samenvou-
wen.
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Wachtwoord wijzigen 
Na de eerste login met het wachtwoord „casenio“ dient u het wachtwoord te 
wijzigen om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens en instellingen te voor-
komen

 Opmerking!

 Na succesvolle verandering van het wachtwoord kunt u zich alleen  
 nog met het nieuwe wachtwoord in het Casenio gebruiersportaal  
 aanmelden.

 – Klik op de link WACHTWOORD WIJZIGEN in de rechterbovenhoek, waardoor 
een popup dialoogscherm zal worden weergegeven. 

 – Voer het gewenste wachtwoord in beide tekstvelden in en klik vervolgens 
op de knop WACHTWOORD WIJZIGEN. 

 – Het dialoogvenster zal gesloten worden en het nieuwe wachtwoord is on-
middellijk geldig

Beschrijving van de thuiscentrale
De thuiscentrale unit is bij afl evering gemarkeerd met een nummer. U kunt 
via het gebruikersportaal een korte, betekenisvolle beschrijving in plaats van 
het nummer opslaan. Deze beschrijving zal vervolgens oa. voor meldingen en 
noodoproepen vermeld worden.

Een dergelijke beschrijving maakt iden  fi ca  e gemakkelijker, vooral als u zorg 
draagt voor verschillende thuiscentrales. Dit kan bijvoorbeeld als u als profes-
sionele zorgverlener en/of aanbieder van service appartementen meerdere 
thuiscentrales in gebruik hee  . U kunt de beschrijving later al  jd wijzigen.

 – Klik onderaan de pagina INSTELLINGEN op de knop BEWERKEN aan de rech-
terzijde, waardoor een nieuwe pagina geopend wordt.

 – Typ de gewenste beschrijving in het tekstvak.

 – Indien u de pagina, zonder een nieuwe beschrijving in te voeren, wilt verla-
ten klikt u op de knop GEREED rechtsonder.

 – Om de ingegeven beschrijving op te slaan, klikt u op de knop met het 
“vinkje” rechts van het tekstveld.

 – U keert daarmee terug naar de pagina INSTELLINGEN en de door u ingevoer-
de beschrijving wordt weergegeven onder UW thuiscentrale.

Afmelden
U kunt zich te allen  jde bij het Casenio gebruikersportaal afmelden.

 – Klik daartoe bovenin rechts op de knop AFMELDEN, waarna u na korte  jd 
weer op de aanmeldpagina komt.
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Contacten
Teneinde het systeem in staat te stellen om meldingen naar contacten zoals 
bijvoorbeeld familielden, (mantel-)zorgers, professionele zorgverleners, eige-
naren van appartementen etc., te kunnen versturen, dienen in het gebruiker-
sportaal de contactgegevens van alle relevante personen te worden ingevoerd. 

Nadat u een eerste contact hee   opgeslagen, zal het systeem automa  sch 
een contactgroep aanmaken onder de naam “STANDAARD CONTACTGROEP” 
(zie pagina 62). Tevens wordt hierin door het systeem al een aantal standaard 
situa  es ingesteld. (zie pagina 67).

Bovendien ontvangt het eerste contact automa  sch - indien er geen alarm-
centrale voor thuisgebruik in bedrijf is gesteld - alle technische informa  e en 
alarmen van het systeem, bijvoorbeeld als de stroom uitvalt. 

Bovenstaande betre   dus de standaardinstellingen, welke u zelf eenvoudig 
wijzigt en beheert.

U kunt maximaal 16 contacten invoeren.

 – Ga daartoe naar de CONTACTEN> BEHEER pagina, waarop het overzicht van 
alle contacten die in het systeem zijn ingevoerd, worden weergegeven.

Nieuw contact ingeven

 – Klik op het scherm op het venster NIEUW CONTACT. Hiermee opent het 
tekstveld zich.

 – Typ de naam van de contactpersoon in het tekstveld in en klik op het 
“vinkje” rechts van het tekstveld

 – Het contact wordt hiermee opgeslagen en weergegeven in de lijst met 
contacten.

U dient vervolgens minimaal één contactmethode voor het contact invoeren.
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Contactmethoden invoeren

De contactmethode is de manier waarop het systeem meldingen in geval van 
een gesignaleerde situa  e naar de vastgelegde contacten verstuurt. 

U dient voor elk contact één of meer contactmethoden te defi niëren.

Dit kan naar keuze per per e-mail, als sms naar een GSM/Smartphone, per 
app?? of als spraakbericht naar een vaste telefoonverbinding.

 – Klik op de regel van het contact waarvan u de gegevens wilt bewerken. Hier-
toe wordt het veld voor bewerken geopend.

 – Klik op BEWERKEN om het dataveld weer te geven.

 – Klik op het eerste veld onder de naam van het contact en kies de gewenste 
contactmethode uit de lijst (bijvoorbeeld e-mail).

 – Typ in het rechterveld daarnaast korte informa  e over de contactmethode 
(bijvoorbeeld loca  e of dag van de week in) in.

 – Leg in het derde tekstveld een (geldig) e-mailadres of telefoonnummer in. 

 – LET OP: telefoonnummers dienen zonder spa  es achter elkaar ingevoerd te 
worden  

 – Om uw gegevens op te slaan, klikt u op de knop met het “vinkje” rechts van 
de invoervelden.

Het systeem stuurt nu automa  sch een valida  ebericht naar het door u nieu-
we geregistreerde contact. 

A  ankelijk van de gekozen contactmethode, ontvangt de ontvanger een e-
mail, sms, appbericht? of een spraakbericht, wanneer in het systeem vastge-
legde situa  es zich voordoen.

Contactmethoden invoeren

Totdat de wijzingen zijn beves  gd zal er een geel gemarkeerde tekst WACHTEN 
worden afgebeeld.

Zodra het systeem een beves  ging van de melding van ontvanger hee   gekre-
gen, wordt er een groen gemarkeerde tekst BEVESTIGD weergegeven.

U kunt te allen  jde de contacten bewerken, meer contactmethoden toevoe-
gen, alsook extra contacten toevoegen.

 Opmerking!

 Indien de ontvanger geen valida  ebericht hee   ontvangen, contro-
 leer a.u.b. de ingevoerde gegevens op spelfouten en/of juiste ver
 melding (aan elkaar, geen spa  es) van het telefoonnummer.
 Klik op VALIDATIE HERHALEN om een nieuw valida  ebericht naar 
 de ontvanger te sturen.
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Contacten  I Gebruikersportaal Gebruikersportaal  I Contacten  

Contacten bewerken

De in het gebruikersportaal ingevoerde contacten zijn op elk moment toegan-
kelijk, te bewerken en toe te voegen. 

 – Klik op de pagina CONTACTEN op de regel van de contactpersoon waarvan 
u de gegevens wilt bewerken, waardoor het gebied voor bewerking wordt 
geopend.

 – Klik rechtsonder op de knop BEWERKEN. Hierdoor worden de betreff ende 
datavelden getoond.

 – Om deze te bewerken, klikt u vervolgens op een veld en voert u de vereiste 
gegevens in.

 – Om uw gegevens op te slaan, klikt u op de knop met het “vinkje” rechts van 
de invoervelden.

Als u een nieuwe contactmethode invoert of een bestaande wijzigt, stuurt het 
systeem automa  sch een nieuw valida  ebericht naar het contact (zie pagina 
57). Elke nieuw- of gewijzigde contact moet worden beves  gd.

Verwijderen van contacten en contactmethoden

U kunt een contactmethode alleen verwijderen indien deze niet in een groep 
wordt gebruikt.

U kunt een contact alleen verwijderen wanneer zij geen onderdeel van een 
groep is. Indien nodig dient u dan het betreff ende contact eerst uit de groep te 
verwijderen (zie pagina 66).

 – Klik op de pagina CONTACTEN op de contactpersoon waarvan u de gege-
vens wilt verwijderen.

 – Klik vervolgens op de knop BEWERKEN rechtsonder om de betreff ende 
gegevensvelden weer te geven

 – Om een contactmethode te verwijderen, klikt u op uiterst rechts op de re-
gel bij de bijbehorende contactmethode op het rode prullenbakpictogram. 

 – Om onbedoeld wissen van gegevens te voorkomen, moet voor deze stap 
een veiligheidsvraag worden beves  gd.

 – Om het contact defi ni  ef te verwijderen, klikt u op in het onderste gedeelte 
van het veld op VERWIJDEREN en beves  gt u tevens de beveiligingsvraag.
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Gebruikersportaal  I Groepen Gebruikersportaal  I Groepen 

Groepen
Nadat u de contacten met hun contactmethoden in het systeem hee   gedefi -
nieerd (zie pagina 55), dient nog te worden bepaald voor welke situa  es en in 
welke volgorde de ontvangers gecontacteerd dienen te worden.

Meldingen worden al  jd verzonden naar de groep die in het systeem is gedefi -
nieerd.

Maak hiervoor één of meerdere groepen in het portaal aan en wijs deze ten 
minste aan één contactpersoon en maximaal 16 contacten als groepsleden 
toe. Binnen de groep dient tevens de volgorde van informa  everstrekking aan 
de contacten te worden gekoppeld.

Indien u bijvoorbeeld voor één ontvanger meerdere contactmethoden wilt 
invoeren, bijvoorbeeld e-mailadres, mobiele telefoon- én vast telefoonnum-
mer, dan kunt u deze contactop  es hier in een groep vastleggen.  Geef daartoe 
deze ‘groep’ bijvoorbeeld de naam van de ontvanger. Wanneer vervolgens 
deze ‘groep’ melding vanuit het systeem ontvangt zal in dit geval één contact-
persoon dus via verschillende contactmethoden ontvangen. 

De eerste groep (STANDAARD CONTACTGROEP) wordt automa  sch aange-
maakt zodra het eerste contac  ype is ingevoerd en door de contactpersoon is 
beves  gd.

 – Ga naar de pagina CONTACTEN > GROEPEN, waarna een overzicht van alle 
groepen die tot nu toe in het systeem zijn gedefinieerd, inclusief het aantal 
groepsleden tussen haakjes worden weergegeven.

Groep bewerken

U kunt op ieder moment elke groep hernoemen, nieuwe contacten toevoegen en/
of bestaande contacten verwijderen

Daarnaast kan de volgorde waarin de contacten een melding zouden moeten 
ontvangen worden aangepast. Tevens bestaat de mogelijkheid hierbinnen om 
een vertragingsoptie van een melding te bepalen en vast te leggen. Hierdoor 
hoeven niet alle ontvangers tegelijkertijd een melding te ontvangen, wanneer de 
vorige ontvanger de melding al bevestigd heeft. 

 – Klik op de pagina GROEPEN op de regel van de groep waarvan u de instel-
lingen wilt bewerken. Hierdoor open zich het betreff ende veld voor bewer-
king.

 – Klik op de knop BEWERKEN rechtsonder om de gegevensvelden te bewer-
ken

 – Naast de groepsnaam kunt u hier de contacten toevoegen, wijzigen, alsook 
het type contact bepalen.

 – Klik op de pijlen naast de contacten om de volgorde van informa  everstrek-
king te bepalen

 – In het veld VERTRAGING VAN MELDINGEN is standaard de op  e ‘tegeli-
jker  jd’ (geen vertraging) ingesteld. Hier kunt u vanuit de getoonde lijst de 
gewenste vertragings  jd aangeven, welke voor alle contacten in deze groep 
geldt. 

 – Om uw gegevens op te slaan, klikt u op de knop met het ‘vinkje” rechts van 
de invoervelden
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Gebruikersportaal  I Groepen Gebruikersportaal  I Groepen 

Nieuwe groep aanmaken

Om voor verschillende situa  es afzonderlijke meldingsprocedures mogelijk 
te maken, dient u extra groepen aan te maken.  Dit betekent niet dat u niet 
dezelfde contactpersonen in verschillende groepen kunt hebben. 

 – Klik daartoe onder aan de pagina GROEPEN op de knop NIEUWE GROEP.

 – Typ de naam van de groep in het tekstveld in en klik op de knop met het vinkje 
rechts van het tekstveld om deze te bewaren

 – De naam zal door het systeem worden opgenomen en in de lijst met groepen 
worden weergegeven.

 – U kunt de groep nu net zoals op de vorige pagina’s vermeld bewerken en/of 
toewijzen (zie pagina 64).

Verwijderen van contacten en groepen

U kunt op elk gewenst moment een contactpersoon uit een groep verwijderen. 
U kunt een groep slechts verwijderen indien de groep niet al voor no  fi ca  es 
in een bepaalde situa  e gebruikt wordt. 

Indien nodig dient u dan de betreff ende groep eerst uit de aangegeven situa  e 
te verwijderen (zie pagina 67).

 – Klik op de pagina GROEPEN in de rij van de groep waarvan u de gegevens 
wilt bewerken, waarna de velden voor bewerking worden geopend.

 – Klik vervolgens op de knop BEWERKEN rechtsonder om de betreff ende 
gegevensvelden weer te geven

 – Om een contactpersoon te verwijderen, klikt u op uiterst rechts op de regel 
bij de bijbehorende contactmethode op het rode prullenbakpictogram. 

 – Om onbedoeld wissen van gegevens te voorkomen, moet voor deze stap 
een veiligheidsvraag worden beves  gd.

 – Om de groep defi ni  ef te verwijderen, klikt u op in het onderste gedeelte 
van het veld op VERWIJDEREN en beves  gt u tevens de beveiligingsvraag
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Situaties I Gebruikersportaal Situaties I Gebruikersportaal 

Situa  es
U kunt verschillende situa  es en daaraan verbonden ac  es via het gebruiker-
sportaal in het systeem defi nieren en vastleggen.

Om zaken te vereenvoudigen staan u reeds een aantal voorgeconfi gureerde 
situa  es en ac  es ter beschikking, zoals bijvoorbeeld wanneer en na wie mel-
dingen moeten worden verzonden.

U kunt tevens verschillende ac  es voor één situa  e toewijzen. Indien bijvoor-
beeld overdag andere contactpersonen geinformeerd dienen te worden  dan 
‘s avonds en ‘s nachts, selecteert u via de meldingsperiode vanaf  8.00 – 19.00 
uur een eerste ac  e voor de betreff end€ contact(groep). 

Vervolgens selecteert u een tweede ac  e van 19.00 tot 8.00 uur voor een 
ander(e) contact(groep).

dienen in het gebruikersportaal de contactgegevens van alle relevante perso-
nen te worden ingevoerd. 

Nadat u een eerste contact hee   opgeslagen, zal het systeem automa  sch 
een contactgroep aanmaken onder de naam STANDAARD CONTACTGROEP 
(zie pagina 62). Tevens wordt hierin door het systeem al een aantal standaard 
situa  es ingesteld. (zie pagina 67).

 Opmerking!

 Hoe u een noodoproepsitua  e opzet, welke essen  eel is voor het  
 func  oneren van de noodknoppen, leest u vanaf pagina 74.

 – Ga naar de pagina SITUATIES> AANGEMAAKTE SITUATIES voor een overzicht 
van de reeds gedefi nieerde situa  es.

Situa  es bewerken

U kunt situa  es op elk moment binnen het gebruikersportaal bewerken. 
A  ankelijk van het type situa  e en  de betrokken apparaten, zijn hiertoe ver-
schillende mogelijkheden. Lees daarom ter ondersteuning voor elke instelling 
de informa  e, die in het Casenio-gebruikersportaal wordt weergegeven. (zie 
ook het volgende paragraaf vanaf pagina 69).

 – Klik op de pagina AANGEMAAKTE SITUATIES op die rij voor de situa  e wiens 
instellingen u wilt bewerken.

 – Het veld zal worden geopend en u ziet daarbij een overzicht van de instellin-
gen.

 – Voor een betere zichtbaarheid kunt u een op het X-symbool linksboven in 
de naviga  ebalk klikken om het menu in te vouwen.

 – Klik op de knop BEWERKEN rechtsonder, waardoor de eerste pagina van  
instellingen wordt weergegeven.

 – Maak de gewenste instelling en klik  op de knop VOLGENDE aan de rechter-
kant om naar de volgende pagina te gaan.

 – Klik op de laatste pagina op de knop GEREED rechtsonder om de gewijzigde 
instellingen op te slaan.
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Situaties I Gebruikersportaal Gebruikersportaal I situaties 

Nieuwe situa  es (voorbeeld)

U kunt op elk moment nieuwe situa  es defi niëren. De mogelijke instellingen 
zijn hierbij op meerdere pagina‘s gegroepeerd, bijvoorbeeld:

 – Betrokken sensoren (pagina 1/3)

 – Meldingen (pagina 2/3)

 – Extra actuatorschakelingen en naam van de situa  e (pagina 3/3)

Alleen op de laatste pagina wordt rechtsonder de knop GEREED, waarmee u de 
instellingen voltooid en opslaat, weergegeven.

A  ankelijk van de situa  e en/of de betrokken sensoren en -apparaten kunnen 
mogelijke instellingen verschillen van de volgende voorbeeldbeschrijving.

 Opmerking!

 Hoe u een noodoproepsitua  e opzet, welke essen  eel is voor het  
 func  oneren van de noodknoppen, leest u vanaf pagina 74.

 – Ga naar de pagina SITUATIES > AANMAKEN, waardoor een overzicht van 
voorgeconfi gureerde situa  es verschijnt.

 – Voor een betere zichtbaarheid kunt u een op het X-symbool linksboven in 
de naviga  ebalk klikken om het menu in te vouwen.

 – Klik op de regel van de situa  e die u wilt creëren.  Bijvoorbeeld situa  e 
„DEUR/VENSTER VAN WONING STAAT ONGEBRUIKELIJK LANG OPEN“. Klik 
op de knop aan de rechterkant AANMAKEN. De eerste pagina (1/3) van de 
instellingen wordt geopend

 – In het gedeelte  VERTRAAGDE ACTIE  kunt u aangeven of het om een ac  e 
gaat welke onmiddelijk moet plaatsvinden of eerst na een bepaalde vertra-
gings  jd nadat de situa  e zich hee   voorgedaan.

 – Selecteer in het onderste gedeelte één of meer sensoren die geschikt zijn 
voor de detec  e van deze situa  e. In dit geval bijvoorbeeld een deurcon-
tact. 

 – De selec  e hangt af van de in uw systeem geregistreerde sensoren. Klik op 
het vak aan de rechterkant om deze te selecteren.

 – Indien u een situa  e tegenkomt die u wilt signaleren, echter de daarvoor 
noodzakelijke sensor in het overzicht mist, kunt u deze eenvoudig en direct 
al voor uw specifi eke thuiscentrale geconfi gureerd, bij Casenio nabestellen.
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 – Klik rechtsonder op de knop VOLGENDE om naar de volgende pagina (2/3) 
te gaan.

 – In het deel PERIODE VAN SITUATIEHERKENNING kunt u de duur van de 
situa  edetec  e  selecteren. U kunt de gewenste weekdagen aanklikken. De 
gekozen dagen worden in het groen gemarkeerd. 

 – Voer nu de periode (van/tot) in, waarvoor de instelling dient te gelden. De 
periode geldt voor alle geselecteerde dagen van de week.

 – Kies vervolgens of er een visuele waarschuwing via de tablet bij melding 
dient te worden weergeven (pictogram op het scherm) wanneer de situa  e 
zich voordoet. Klik op het betreff ende vakje om te selecteren.

 – Kies of er een extra akoes  sche waarschuwing via de tablet bij melding 
dient te worden afgegeven, wanneer de situa  e zich voordoet. Klik op het 
betreff ende vakje om te selecteren.

 – Indien situa  emeldingen niet alleen lokaal in de woning/wooneenheid die-
nen te worden gesignaleerd en/of afgegeven te worden, maar tevens naar 
een groep ontvangers dient te worden verzonden (zie pagina 62), dan klikt 
u op het vakje MELDING VERZENDEN? en kiest u vervolgens de gewenste 
groep uit de contactlijst.

 – Indien u niet wilt dat meldingen onmiddellijk worden verzonden, dan 
selecteert  u een vertragings  jd uit de lijst (zie vorige pagina). De meldin-
gen worden dan pas verzonden, nadat de geselecteerde vertragings  jd is 
verstreken. In combina  e met de keuzemogelijkheid of via de tablet of de 
thuiscentrale dat een melding eerst (alleen) locaal wordt afgegeven, kan de 
situa  e eest locaal worden beoordeeld. Indien de melding niet (door bewo-
ner/gebruiker) beves  gd wordt, zal na afl oop van de geselecteerde vertra-
gings  jd de waarschuwing alsnog naar de contactgroep verstuurd worden.

 Opmerking!

 Indien meldingen ongeacht de beves  ging ter plekke direct naar   
 de contacten/contactgroep dienen te worden verstuurd,  dan moet  
 de op  e DIRECT (zie pagina 68 staat niet op pagina 68!!) worden  
 geselecteerd.

 – Klik rechtsonder op de knop VOLGENDE om naar de laatste pagina (3/3) te 
gaan.

 – Klik op het vakje EXTRA ACTUATORSCHAKELINGEN,  indien er zich bij het 
voordoen van een situa  e een apparaat geschakeld dient te worden.

 – Selecteer desgewenst een vertragings  jd wanneer het apparaat geschakeld 
dient te worden, nadat de vertragings  jd is verstreken. 
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 – Selecteer één of meer schakelbare apparaten door het juiste vakje aan de 
rechterkant aan te klikken en daarmee het apparaat te selecteren.

 – De selec  e is a  ankelijk van de apparaten die al in uw systeem zijn geregis-
treerd.

 – Indien u de gewenste actuator in het overzicht mist, kunt u deze eenvoudig 
en direct al voor uw specifi eke thuiscentrale geconfi gureerd, bij Casenio 
nabestellen.

 – Kies of u het apparaat wilt inschakelen (bijvoorbeeld  lamp, kachel of air-
condi  oning) of juist uitgeschakeld (bijvoorbeeld koffi  emachine) dient te 
worden.

 – Voer tot slot een duidelijke naam voor de ingestelde situa  e in, waardoor u 
makkelijk de situa  e in een overzicht (pagina 67) kunt herkennen. 

 – Klik op de knop GEREED in de rechter benedenhoek om de situa  e te op 
te slaan. U ziet dan ter controle het overzicht van alle instellingen op uw 
beeldscherm. 

 – Indien nodig kunt u de situa  e opnieuw en individueel bewerken en tevens 
de instellingen eventueel corrigeren. Klik hiervoor op de knop AANPASSEN 
rechtsonder. 

Instellen van een noodoproepsitua  e

Indien u niet wilt dat meldingen onmiddellijk worden verzonden, dan Noodo-
proepen door middel van een noodoproepknop (bijvoorbeeld een noodarm-
band) zijn alleen mogelijk indien een dienovereenkoms  ge situa  e is ingesteld.

 Opmerking!

 Zolang er in het Casenio gebruikersportaal geen noodoproep-
 situa  e(s) gedefi nieerd zijn, zijn de  noodoproeptoetsen van het  
 systeem func  eloos.

 – Ga naar de pagina SITUATIES> AANMAKEN, waarna het overzicht van de 
voorgeconfi gureerde situa  es verschijnt

 – Voor een betere zichtbaarheid kunt u een op het X-symbool linksboven in 
de naviga  ebalk klikken om het menu in te vouwen.

 – Klik in de regel HULPOPROEP WORDT GEACTIVEERD aan de rechterkant 
op AANMAKEN. De eerste pagina (1/3) van de instellingen wordt daarmee 
geopend.
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 – Selecteer één of meer sensoren (noodknoppen) die u voor noodoproepen 
wilt gebruiken. De sensor BEELDSCHERM geldt hierbij zowel voor de nood-
knop op de thuiscentrale (alleen 3.0 HNR, zie pagina 17) , alsook voor de op 
de tablet grafi sch afgebeelde noodoproepknop.

 – Klik rechtsonder op de knop VOLGENDE om naar de volgende pagina (2/3) 
te gaan

 Opmerking!

 Indien u uw noodoproepmeldingen via een externe centrale wilt la-
 ten verwerken, neem dan a.u.b. van te voren contact op met Case-
 nio. Wij kunnen u adviseren in welke gevallen dit mogelijk is en  
 tevens ervoor zorg dragen dat het overeenkoms  ge noodnummer
 van de gekozen par  j in het systeem wordt opgeslagen. In geval van  
 het afgeven van een noodoproep zal hierdoor direct een spraakver- 
 binding met de betreff ende centrale gemaakt worden.

 – Kies vervolgens of er een visuele waarschuwing via de tablet bij melding 
dient te worden weergeven (pictogram op het scherm) wanneer de situa  e 
zich voordoet. Klik op het betreff ende vakje om te selecteren.

 – Kies of er  een extra akoes  sche waarschuwing via de tablet bij melding 
dient te worden afgegeven, wanneer de situa  e zich voordoet. Klik op het 
betreff ende vakje om te selecteren.
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 – Meldingen van noodoproepen worden niet alleen locaal (thuiscentrale en/
of tablet), maar ook aan een groep van geselecteerde ontvangers verzon-
den. Maak hiertoe een selec  e voor de gewenste contactgroep (Zie pagina 
62)

 – Indien u niet wilt dat meldingen onmiddellijk worden verzonden, dan selec-
teert  u een vertragings  jd uit de lijst via EXTERNE MELDINGEN. De meldin-
gen worden dan pas verzonden, nadat de geselecteerde vertragings  jd is 
verstreken. In combina  e met de keuzemogelijkheid of via de tablet of de 
thuiscentrale dat een melding eerst (alleen) locaal wordt afgegeven, kan de 
situa  e eest locaal worden beoordeeld. Indien de melding niet (door bewo-
ner/gebruiker) beves  gd wordt, zal na afl oop van de geselecteerde vertra-
gings  jd de waarschuwing alsnog naar de contactgroep verstuurd worden.

 Opmerking!

 Indien de meldingen, ongeacht de locale beves  ging hiervan via  
 thuiscentrale of tablet, tevens direct naar de contacten van de 
 groep dient te worden verzonden, dan dient u de op  e DIRECT 
 te selecteren.

 Situaties  I gebruikersportaal

 – Klik rechtsonder op de knop VOLGENDE om naar de laatste pagina (3/3) te 
gaan.

 – Klik het veld EXTRA ACTUATORENSCHAKELING aan, indien er tevens een 
apparaat geschakeld dient te worden wanneer de situa  e zich voordoet.

 – Selecteer desgewenst een vertragings  jd wanneer het apparaat pas dient te 
schakelen, nadat de vertragings  jd is verstreken.

 – Selecteer één of meer schakelbare apparaten door in het juiste vak aan de 
rechterkant te klikken De selec  e is a  ankelijk van de apparaten die in uw 
systeem zijn geregistreerd. Indien u de gewenste actuator in het overzicht 
mist, kunt u deze eenvoudig en direct al voor uw specifi eke thuiscentrale 
geconfi gureerd, bij Casenio nabestellen

 – Kies of u het apparaat wilt inschakelen (bijvoorbeeld  lamp) of juist uitge-
schakeld (bijvoorbeeld jaloeziën omhoog) dient te worden.

 – Voer tot slot een duidelijke naam voor de ingestelde situa  e in, waardoor u 
makkelijk de situa  e in een overzicht (pagina 67) kunt herkennen. 

 – Klik op de knop GEREED in de rechter benedenhoek om de noodoproep op 
te slaan. U ziet dan ter controle het overzicht van alle instellingen op uw 
beeldscherm. 
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Deac  veren en verwijderen van situa  es

 – Ga naar de pagina SITUATIES> AANGEMAAKTE SITUATIE, waarna het over-
zicht van de gecreëerde/aangemaakte situa  es verschijnt.

 – Indien u een situa  e wilt deac  veren, klik dan in de respec  eve regelaar 
aan de rechterkant op de ac  ebu  on. Zodra de schakelaar grijs is, is de 
situa  e is gedeac  veerd. Een bijbehorende no   e wordt tevens in de kolom 
STATUS vermeld.

 – Indien u een situa  e wilt bewerken en de instellingen daartoe wilt wijzigen, 
dan klikt u op de overeenkoms  ge regel en gaat verder zoals beschreven op 
pagina 68 .

Afwezigheidsmodus/-beveiliging
Met de afwezigheidsmodus kunt u een eenvoudig uw woning beveiligen wan-
neer u afwezig bent of de woning verlaat.  Zo kunt u situa  es instellen die u bij 
het verlaten van de woning herinneren dat er bijvoorbeeld nog ramen of deu-
ren geopend zijn, het fornuis nog aanstaat of dat nog een  waterkraan loopt.

Tijdens de afwezigheid signaleert het systeem ongewone bewegingen en 
kan ook direct hiertoe een alarminforma  e aan de bewoner of contactgroep 
afgeven. .

Een installa  ewizzard ondersteunt u bij het confi gureren van deze afwezig-
heidsmodus. De wizzard gee   u hierbij handige  ps en leidt u door de instellin-
gen. 

 – Ga naar de pagina AFWEZIGHEIDSMODUS, waarna de startpagina voor het 
instellen van de afwezigheidsmodus verschijnt.

 – Klik op de knop AFWEZIGHEIDSMODUS INSTELLEN om de installa  ewizzard 
te starten.

 – Selecteer de gewenste instellingen en klik onderin rechts op VOLGENDE om 
naar de volgende pagina te gaan.

 – Klik op de laatste pagina op de knop GEREED rechtsonder om de (gewijzig-
de) instellingen op te slaan.

 – De Afwezigheidsmodus wordt onmiddelijk na het opslaan geac  veerd.

 – Na korte  jd zal op de tablet het bijbehorende deursymbool worden weer-
gegeven (zie pagina 45)



80 casenio | Handleiding casenio | Handleiding   81

Gebruikersportaal I afwezigheidsmodus Gebruikersportaal I sensoren 

Afwezigheidsmodus deac  veren of veranderen
U kunt de afwezigheidsmodus op elk moment uitschakelen. Alterna  ef kunt u 
tevens alleen individuele sensoren en/of compa  bele apparaten en waarschu-
wingen deac  veren.

De instellingen van de afwezigheidsmodus kunnen tevens op elk moment 
worden gewijzigd.

 – Ga naar de pagina AFWEZIGHEIDSMODUS. Wanneer de afwezigheidsmodus 
ac  ef is, ziet u de overzichtspagina met de schakelaars voor het deac  veren 
en ac  veren van de individuele op  es.

 – Klik op een schakelaar om de bijbehorende func  e te deac  veren of te ac  -
veren. Zodra de schakelaar grijs is, is de situa  e uitgeschakeld.

 – Indien u de individuele instellingen wilt bewerken, klikt u op de knop AFWE-
ZIGHEIDSMODUS BEWERKEN.

Sensor gebeurtenissen
U kunt de sensorgebeurtenissen, welke in de afgelopen 48 uur zijn geregistreerd, 
bekijken.

Het is niet mogelijk om hier gegevens te wijzigen of in te voeren. WAAR DAN 
WEL ? PAGINA ….

 – Om sensorgebeurtenissen te bekijken gaat u naar HOME > SENSORGEBEUR-
TENISSEN, waarna het scherm met sensorgebeurtenissen - met de meest 
recente sensorgebeurtenis als eerste – verschijnt. 

 – Klik op één van de vlakken boven de lijst om deze lijst dienovereenkoms  g 
te fi lteren en alleen specifi eke apparaten of alleen specifi eke gebeurte-
nissen te laten weergeven. Bij ingeschakeld fi lter is het betreff ende veld 
donker weergegeven.

 – Klik op een donker weergegeven veld om het bijbehorende fi lter weer uit te 
schakelen.
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Gebruikersportaal I sensoren Gebruikersportaal I sensoren 

Sensoren groeperen
U kunt de schakelbare apparaten in uw Casenio systeem in groepen samen-
voegen. 

Deze groepen worden in het “SmartHome” bedieningsdeel van op de tablet 
weergegeven.  U kunt de gegroepeerde sensoren tegelijker  jd schakelen en 
bijvoorbeeld alle draadloze stopcontacten in de keuken met één druk op de 
knop in de keuken uitschakelen, wanneer u de woning verlaat.

 – Ga naar de HOME> SENSOREN GROEPEREN en er verschijnt een overzicht van 
de geconfigureerde sensorgroepen.

 – Klik op het veld NIEUWE SENSORGROEP eronder om de gegevensvelden te 
bekijken.

 – Typ de naam van de groep in het tekstveld in en klik op de “bewaarknop” 
met het vinkje rechts van het tekstveld.

 – Selecteer de gewenste apparaten welke u in een groep wilt plaatsen uit de 
keuzelijsten en klik de apparaten aan om ze vervolgens op de slaan door op 
de knop met het vinkje te klikken.
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Gebruikersportaal  I Contacten  Gebruikersportaal I sensoren 

Overzicht sensoren en overige apparaten
U kunt een overzicht met gedetailleerde informa  e van alle sensoren en ac-
tuatoren welke op de thuiscentrale aangesloten zijn, laten weergeven. U kunt 
tevens de beschrijving van de betreff ende apparaten op elk moment wijzigen. 
Bijvoorbeeld om bij gebruik van meerdere (gelijksoor  ge) sensoren duidelijk 
aan te geven welke loca  e of doel de betreff ende sensor dient (bijv. “raam 
tuinzijde links” of “schakelaar mobiele airco”).

 – Ga naar de CENTRALE> ALLE SENSOREN pagina, waarna het overzicht van 
alle aan de thuiscentrale geregistreerde sensoren of andere compa  bele 
apparaten/actuactoren wordt weergegeven.

 – Klik op de regel in de tabel om gedetailleerde informa  e over de bijbeho-
rende sensor of apparaat te openen.

 – Klicken Sie unten rechts auf die Schal  läche Bearbeiten, um den Namen
des Sensors oder Gerätes zu ändern.

 – Geben Sie den gewünschten Namen in das Tex  eld ein.

 – Zum Speichern klicken Sie auf die Schal  läche mit dem Haken rechts neben 
dem Tex  eld. Der Name wird gespeichert und Ihnen in der Übersicht ange-
zeigt.

 – Wenn Sie die Seite ohne eine Namensänderung verlassen möchten,
klicken Sie unten rechts auf die Schal  läche Fer  g.

Übersetzung fehlt
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Gebruikersportaal I sensoren Gebruikersportaal  I Meldingen testen  

Voor bepaalde sensoren of apparaten kunt u naast de naam van de sensor, 
ook individuele instellingen hier veranderen. Bijvoorbeeld kunt u hier voor de 
draadloze contactdoos de waarden voor verbruik aanpassen.

 – Indien beschikbaar wijzigt u hier de waarde van een tekstvak of func  e en 
klik daarna op het vinkje om deze op te slaan.

Meldingen testen
Na inbedrijfstelling en eventuele wijzigingen in de instellingen, dient u de 
correcte werking van het systeem te testen. Controleer daarbij of het systeem 
reageert zoals u verwacht.

 – Test hierbij o.a. voor alle ingestelde meldingen of alle gewenste contacten 
de melding hebben ontvangen. Let (indien zo ingesteld) er ook op of de 
volgorde van de meldingen klopt.

 – Test o.a. of de meldingen op het tabletscherm zichtbaar en/of hoorbaar zijn 
via de luidspreker.
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Overzicht  I Casenio Foto-app  Casenio Foto-album  I foto’s verzenden

Casenio Foto-app  
Overzicht
Met de casenioApp stuur je foto‘s van je smartphone naar de thuiscentrale om 
ze via de tablet te bekijken.

Installeren
De Casenio App is momenteel beschikbaar voor de besturingssystemen And-
roid en iOS. Zoek in de betreff ende appstroe naar “Casenio” of “CasenioApp” 
en download deze op uw smartphone of tablet (dit dient een andere tablet te 
zijn, dan degene welke u voor weergave van de Casenio centrale al in gebruik 
hee  ). Meestal wordt de app automa  sch geïnstalleerd.

Registreren
Om te registreren hee   u de naam of het nummer en het wachtwoord van de 
thuiscentrale nodig.

 – Start de app

 – Voer de naam en het wachtwoord in en  k op de knop AANMELDEN.

Foto’s verzenden 
U kunt foto‘s welke u op uw smartphone hee   opgeslagen selecteren en 
deze bijvoorbeeld samen met een kort bericht naar de thuiscentrale sturen. 
Hiermee kunt u de thuiscentrale ook gebruiken als extra communica  emiddel 
en sociale interac  e en herinneringen delen van vakan  efoto‘s of familieopna-
men etc. 

Na ontvangst kunnen de foto‘s inclusief de eventuele teksten via de thuiscen-
trale op de tablet worden weergegeven (zie pagina 40)

 – Typ in de App een kort bericht in het veld UW BERICHT.

 – Tik op de knop AFBEELDING SELECTEREN en selecteer een opgeslagen foto. 

 – Tik op de knop VERZENDEN. Het bericht en de foto worden naar de thuis-
centrale verzonden.

Afmelden
U kunt zich te allen  jde vanuit de app uit de thuiscentrale uitloggen. U kunt de 
app dan eventueel ook in een andere thuiscentrale inloggen o.b.v. de registra-
 egegevens van die centrale. U hoe   daartoe de app niet af te sluiten.

 – Tik rechtsboven op AFMELDEN. U komt dan op de inlogpagina en u kunt zich 
op elk gewenst moment opnieuw registreren.
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Probleem oplossen Reinigen I onderhoud

Probleem oplossen
Onderstaande tabel is bedoeld om u te helpen de mogelijke oorzaak van 
eventuele storingen snel te kunnen achterhalen, te herkennen en eventueel te 
corrigeren.

De func  es van de  signalen van de leds op de thuiscentrale worden beschre-
ven op pagina 37. Indien u een storing niet kunt verhelpen, neem dan contact 
op met uw Casenio contactpersoon (zie pagina 48) of klantenservice van Case-
nio op (zie pagina 7).

Algemene storingen

Storing Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Het beeldscherm van 
de tablet is donker

De energiespaar-
functie van de tablet 
is actief

Druk kort op de aan/uit toets aan de 
zijkant van de tablet om het beeld-
scherm in te schakelen

De tablet is niet inge-
schakeld

Schakel de tablet in. (zie pagina 27)

Controleer of de stroomadapter op het 
lichtnet is aangesloten en 

of de kleine stekker van de 

USB-kabel stevig vast in de aansluiting 
van de tablet verbonden is. 

Geen reactie na aan-
raken van het beeld-
scherm

Systeemfout Contacteer uw Casenio contactper-
soon (zie pagina 7) 

Er wordt geen of een 
verkeerde functie van 
een sensor of ander 
apparaat gedetecteerd

Plaatsing van de 
thuiscentrale

Plaats de thuiscentrale daar in de 
woning, waar de radio ontvangst goed 
is. De LED’s op de thuis- centrale geven 
weer waar de beste radionontvangst is 
(zie pagina 10)

Apparaat batterij Test de batterijen in de apparaten

Apparaatspecifieke 
fout

Lees de gebruiksaanwijzing van het 
desbetreffende apparaat om mogelijke 
oorzaak en oplossing te vinden

Aanmelding in Casenio 
portaal is niet mogelijk

De internetverbinding 
is verstoord

Check de internetverbinding

De data uitwisseling is 
door de locale instel-
lingen geblokkeerd.

Controleer de firewall-instellingen van 
virusscanners en

Onderhoud 
Reinigen van thuiscentrale en de tablet
Reinig de thuiscentrale regelma  g uitsluitend met een droge zachte doek.

 Opmerking!

 Risico op materiële schade! Gebruik om te reinigen geen schoon 
 maakmiddelen, alcohol, oplosmiddelen of schurende/harde 
 voorwerpen. Dit kan de behuizing van de thuiscentrale en/of het  
 tabletscherm erns  g beschadigen!

Noodoproep-armband reinigen
Vanwege hygiënische redenen dient de noodoproep-armband regelma  g ge-
reinigd en gedesinfecteerd te worden. Hiertoe dient u uitsluitend speciaal voor 
de reiniging van electronische apparatuur toegelaten desinfec  emiddelen te 
gebruiken (bijvoorbeeld MyClean® DS OA von MaiMed GmbH).

 Opmerking!

 Risico op materiële schade! Gebruik om te reinigen geen schoon-
 maakmiddelen, alcohol, oplosmiddelen of schurende/harde voor- 
 werpen. Dit kan de de noodoproep-armband erns  g beschadigen!
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Onderhoud I batterijwissel

Thuiscentrale
U kunt de in de thuiscentrale ingebouwde noodstroomaccu niet vervangen. 
Indien de noodstroomaccu defect is, dan kunt u de thuiscentrale opsturen en 
laten vervangen. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice van Casenio 
(zie pagina 7).

Sensoren
Informa  e over het vervangen van ba  erijen in de sensoren en andere appa-
raten (actuatoren), vindt u in de documenten, gebruiksaanwijzingen die bij het 
betreff ende apparaat zijn meegeleverd.

Zorg ervoor dat u deze informa  e leest en in acht neemt. Het gebruik van ver-
keerde ba  erijen en/of fou  eve installa  e kan tot schade en func  estoornissen 
aan de apparatuur leiden. 

Reserveonderdelen 
U kunt zelf geen onderdelen van de thuiscentrale vervangen en dus ook geen 
reserveonderdelen bestellen 

Wel kunt u uw systeem te allen  jde uitbreiden door nieuwe sensoren en/of 
actuatoren toe te voegen.

Neem bij vragen en/of defecten contact op met uw Casenio contactpersoon (zie 
pagina 48).

Hergebruik / overdracht / afval

Hergebruik / overdracht / afval
In principe kan het systeem in andere huishoudens worden hergebruikt. Naast 
het overze  en/nieuw installeren van gebruikersinforma  e, dienen tevens de 
voorwaarden t.a.v. reiniging te worden opgevolgd.

Voorafgaande aan een hernieuwd gebruikt dient er een grondige reiniging en 
desinfec  e van de thuiscentrale en de andere componenten (bijvoorbeeld 
noodarmband, sensoren, schakelaars) met een goedgekeurd ontsme   ngs-
middel voor elektronische apparaten (bijvoorbeeld MyClean® DS OA van 
MaiMed GmbH) plaats te vinden. 

Voor hergebruik worden alle eerdere gebruikersspecifi eke instellingen gereset 
en worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. Geef de thuiscentrale en 
mogelijke andere apparaten alleen samen met deze gebruiksaanwijzing en die 
van de andere apparaten aan de volgende gebruiker door.

De thuiscentrale, sensoren en andere apparaten beva  en hoogwaardige 
materialen en componenten die gerecycled en hergebruikt kunnen worden. 
Indien u de thuiscentrale niet langer wilt gebruiken, stuur deze dan terug 
naar Casenio. Hiermee voorkomen we afval en kunnen we delen hergebrui-
ken.

Neem hiertoe contact op met de klantenservice van Casenio (zie pagina 7)

Gebruikte elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden van 
het normale huisvuil worden afgevoerd. Dit geldt ook voor het de thuiscen-
trale en de sensoren.

Voordat u een apparaat afvoert, dient u eerst de ba  erij(en) te verwijderen. 
Deponeer deze bij een inzamelpunt voor ba  erijen.

Er zijn verschillende inzamelingssystemen voor gebruikte elektrische- en 
elektronische producten binnen uw gemeente.  Neem bij vragen contact op 
met uw locale inzamelings- en recyclepunt.
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Technische gegevens

Technische gegevens 

Thuiscentrale 3.0 HNR
Stroomvoorziening stekker   5 V, 3 A (230 V, 50 Hz),

Interne noodstroom-accu  3,7 V, 2700 mAh

Energieverbruik  9 … 12 W

Bedrijfstemperatuur  omgeving : 5° … 40 °C, 70 % rela  eve 
  luchtvoch  gheid

  Opslag : -10° … 60 °C, 70 % rela  eve 
  luchtvoch  gheid

Behuizing   ABS (schokbestendige kunststof)

Beschermingsklasse  IP 20

Processor   TI AM 3352 ARM, 512 MB RAM, 2 GB Flash

Signalen   5 LEDs: In bedrijf, signaalsterkte, alarm

Thuis-noodoproeofunc  e   Microfoon, Luidspreker, Noodknop

Besturingssysteem  Linux

Zendtechniek  GSM: Quadband 850/900/1800/1900 MHz

  Z-Wave: Frequen  e 868 MHz

  Bluetooth: Frequen  e 2,4 GHz

  WLAN: Frequen  e 2,4 GHz

  EnOcean: Frequen  e 868 MHz

  Notrufe: Frequen  e 869 MHz

Gewicht   ca. 720 g

Afme  ngen  ca. 180 × 80 × 184 mm

Triggeroppervlak van 
de noodoproepknop  ca. 153,94 mm²

Technische gegevens

Thuiscentrale 3.0 
Stroomvoorziening stekker   5 V, 3 A (230 V, 50 Hz),

Interne noodstroom-accu  3,7 V, 2700 mAh

Energieverbruik  2 W (gemiddeld)

Bedrijfstemperatuur  omgeving: 5° … 40° C, 70 % rela  eve 
  luchtvoch  gheid 

  Opslag: - 10° … 60 °C, 70 % rela  eve 
  luchtvoch  gheid

Behuizing   ABS (schokbestendige kunststof)

Beschermingsklasse  IP 20

Processor   TI AM 3352 ARM, 512 MB RAM, 2 GB Flash

Signalen   5 LEDs: In bedrijf, signaalsterkte, Alarm

Thuis-noodoproeofunc  e   geen

Besturingssysteem  Linux

Zendtechniek  GSM: Quadband 850/900/1800/1900 MHz

  Z-Wave: Frequen  e 868 MHz

  Bluetooth: Frequen  e 2,4 GHz

  WLAN: Frequen  e 2,4 GHz

  EnOcean: Frequen  e 868 MHz

Gewicht   ca. 351 g

Afme  ngen  ca. 146 × 48 × 120 mm
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Technische gegevens

Noodoproep armband 
Func  e   Noodoproepknop

Stroomvoorziening  Ba  erij 3 V (knoopcel CR 2032)

Bedrijfstemperatuur  omgeving -20° bis +60 °C

Beschermingsklasse  IP 67

Radiofrequen  e  869 MHz (voor persoonsnoodoproepen 
  gereserveerd)

Reikwijdte  a  ankelijk van de bouwkundige eigenschappen:

  Typisch 30 m binnen gebouwen,

  Typisch 250 m buiten gebouwen

Bedieningsregeling  LED

Bediening   verzender, zolang de knop wordt ingedrukt 

  (max. 36 seconden)

Afmeteingen  38 x 46 x 14 mm (zonder armband)

Trigger oppervlak 
van de noodknop  415,5 mm²

Gewicht   16 g (inclusief Ba  erij, zonder armband))

Kleur   antraciet vergelijkbaar RAL 7016

Ba  erij   levensduur 2 jaar (bij normaal gebruik)

Informa  e over de technische gegevens van de andere apparaten (tablet, 
sensoren, schakelaars etc.) vindt u in de documenten van de desbetreff ende 
apparaten.
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