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Kenmerken

Plug & Play alarmsysteem

90 dB sirene 

Meegeleverde accessoires al gekoppeld

Tot 8 uur stand-by op ingebouwde accu 

Complete kit kan gebruikt worden als extra accessoire voor Chuango alarmsytemen.

Uitbreidbaar tot 40 accessoires 

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Chuango GG-105S alarmsysteem! Het Chuango 

CG-105S alarmsysteem is makkelijk en snel te installeren. Alvorens het product te 

gebruiken raden we u aan de handleiding goed door te nemen. Let op dat er in 

enkele gevallen zorgvuldig een vaste volgorde moet worden aangehouden om de 

installatie met succes te kunnen voltooien. 

Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het product te gebruiken.

Bewaar deze handleiding ter referentie wanneer dit nodig is.
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Het bedieningspaneel ontvangt en verwerkt signalen van draadloze accessoires. 

Wanneer een accessoire wordt geactiveerd zal het bedieningspaneel alarm slaan en 

LED licht laten knipperen om indringers af te weren. Het paneel heeft een Plug-in 

design en kan in een AC 100V~240V stopcontact worden gebruikt.

In de doos

1x WS-105 Alarm paneel/sirene

Het contact bevat een sensor en een magneet. Wanneer het contact wordt 

geactiveerd (de sensor en de magneet zijn gescheiden), dan zal het contact een 

signaal verzenden naar het bedieningspaneel en het bedieningspaneel zal onmiddellijk 

het alarm in werking stellen.

1x DWC-102 Draadloos deur/raam contact

De afstandsbediening is compact en draagbaar. Wanneer u op het punt staat een huis 

binnen te gaan of eruit te vertrekken, dan kunt u deze afstandsbediening gebruiken 

om het systeem in of uit te schakelen. Druk in geval van nood op de knop, en [SOS] 

het alarm zal onmiddellijk worden geactiveerd.

2x RC-80 Draadloze afstandbediening

De bewegingsmelder maakt gebruik van digitale gelijkstroom fuzzy logic 

controleverwerkingstechnologie en intelligente analysealgoritmes, efficiënte resolutie 

van goed hoorbare geluidssignalen en signalen die menselijke beweging waarnemen, 

wat vals alarm verhindert. Het kan menselijke beweging waarnemen binnen een straal 

van 8 meter, geschikt voor zalen, gangen, e.d. De bewegingsmelder zal dieren tot 

25kg niet opmerken.

1X Gebruikershandleiding

1X Quick Guide

1x PIR-910 PIR bewegingsmelder

1 2
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Aanzetten

Het bedieningspaneel is standaard 

uitgeschakeld. Steek het bedieningspaneel 

in het stopcontact en druk op knop. Deze 

zal één keer een piep laten horen, dit 

betekent dat het bedieningspaneel aan 

staat.

Wanneer het bedieningspaneel aanstaat, druk éénmaal kort op de knop. Druk daarna 

nogmaals op de knop en houd deze 6 seconden vast totdat een piep wordt gehoord. 

Dit geeft aan dat het bedieningspaneel uit staat. 

Uitzetten

Plug & Play alarmsysteem

Overzicht

Sirene en pulserend licht

Status

Aan/uit-knop, verbindknop

Pulserend licht

Normale- of thuisgroepmodus

Uitschakelen

Stil inschakelen

Stil uitschakelen

Sirenegeluid

Piept éénmaal

Piept tweemaal

Geen piep

Geen piep

Sirenelicht

Knippert 1x, daarna aan

Knippert 1x, daarna uit

Licht aan

Licht uit

Overzicht

LED indicator

Uitschakelen

Inschakelen

Thuismodus

SOS

Inschakelen

Druk op de    knop. De LED indicator van het paneel 

licht op en zal eenmaal een piep geven ter bevestiging 

dat het alarmsysteem is ingeschakeld.

Afstandbediening

Uitschakelen

Druk op de    knop. De LED indicator van het paneel 

licht kort op en zal tweemaal een piep geven ter 

bevestiging dat het alarmsysteem is uitgeschakeld.

NB: Wanneer u geen afstandbediening wilt gebruiken kunt u een vertragingstijd 

instellen. (Voor het instellen van deze functie kunt u kijken op bladzijde 17 )
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Stille modus

Druk op de     knop, de LED indicator op de 

afstandsbediening knippert één keer. Druk daarna 

binnen 3 seconden op de     of     knop.Het 

alarmsysteem zal in-of uitgeschakeld worden zonder 

geluid. Het alarmsysteem kan op deze manier  bediend 

worden zonder omwonenden te storen.

SOS

Ongeacht of het alarm in- of uitgeschakeld is, als de 

SOS-knop op de afstandbediening wordt ingedrukt zal 

het alarm direct geactiveerd worden.

Overzicht

Draadloos deur/raam magneetcontact

LED Indicator

Sensor Magneet

LED indicatie

Knippert éénmaal

Knippert éénmaal per 3 seconden

Deur/raam open gedetecteerd

Batterijniveau laag, vervang batterij

Thuismodus (gedeeltelijk inschakelen)

Druk op de     knop. De LED indicator zal 3 seconden 

later oplichten en de sirene geeft eenmaal een piep ter 

bevestiging dat het alarmsysteem in thuismodus is 

ingeschakeld.  Alle sensoren in de normale groep 

zullen worden geactiveerd. Alle sensoren in de 

thuisgroep zullen inactief zijn. Dit betekent dat u het 

alarm in huis gedeeltelijk kunt inschakelen.

Nachtlamp aan/uit

Druk op de     knop, de LED indicator op de afstandsbediening knippert één keer. Druk 

daarna binnen 3 seconden nogmaals op de     knop, het alarm wordt  overgeschakeld 

op de thuismodus en het nachtlicht zal worden ingeschakeld .

Druk op de     knop, het alarm zal worden uitgeschakeld en de nachtverlichting op het 

paneel gaat uit.
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Draadloze PIR bewegingsmelder

Overzicht

LED indicatie

Knippert continue

Knippert één keer

Knippert twee keer

Knippert één keer in drie seconden

Bewegingsmelder voert een zelf-test uit

Beweging gedetecteerd

Zelf-test afgerond Beweginingsmelder is actief

Batterij bijna leeg vervang batterij

1. Detectiescherm

2. LED indicator

3. Openingsknop

4. Testknop

5. Montagebeugel

1 2

Binnenkant van de PIR bewegingsmelder

LED Aan/uit Infrarood sensor

Anti-sabotageknop

GroepsinstellingInfrarood sensor

Installatie tips

Het magneetcontact kan op deuren, vensters of elk ander voorwerp worden 

geïnstalleerd dat kan openen en sluiten. Het is gebruikelijk de sensor op het kozijn (niet 

bewegend deel) aan te brengen en de magneet op de deur of het raam zelf.

Het magneetcontact moet aan de 

rechterkant van de sensor worden geplaatst. 

Op beide delen staat een driehoek die naar 

elkaar gericht zouden moeten zijn.

Het rode lampje knippert één keer wanneer 

de sensor en de magneetstrip meer dan 2cm 

van elkaar verwijderd zijn.

Bevestig beide delen met de meegeleverde 

dubbelzijdige tape. Eventueel kan het 

deurcontact ook vastgeschroefd worden.

Het is niet aan te bevelen magneetcontacten in ruimtes met veel metaal aan te 

brengen. Dit geldt ook voor een ondergrond met veel metaal. Controleer altijd of het 

rode lampje brandt wanneer de deur of het raam geopend wordt.

AA 1.5V  LR6

Binnenkant van het magneetcontact

Anti-sabotageknop Groepsinstelling

NB: Wanneer de anti-sabotageknop ingedrukt wordt zal het alarm direct geactiveerd worden.
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Infrarode sensor  

De infraroodsensoren nemen de bewegingen waar. De sensor dient daarvoor altijd 

schoon te zijn.

Anti-sabotageknop

Wanneer de behuizing van de bewegingsmelder geopend wordt, zal deze schakelaar 

dit detecteren en zorgen voor een alarmmelding.

Achterkant van de PIR-bewegingsmelder

Testmodus  

Druk na de zelf-test één keer op de testknop. De PIR-bewegingsmelder zal in de 

testmodus gaan en kan dan elke 10 seconden een signaal detecteren. Na drie minuten 

knippert de LED tweemaal en gaat de bewegingsmelder in de energiebesparende 

stand. 

Blijf de testknop ingedrukt houden en plaats de 

batterij in de bewegingsmelder,  laat daarna de 

testknop los. De bewegingsmelder gaat nu in 

testmodus en kan elke 10 seconden een signaal 

detecteren. Haal de batterij eruit om de testmodus te 

beëindigen.

Energiezuinige stand

Deze bewegingsmelder is uitgerust met een energiezuinige stand. Als er twee keer 

binnen 3 minuten bewegining wordt gedetecteerd zal deze in 'slaapstand' gaan om 

energie te besparen. De LED zal niet knipperen en er wordt geen signaal doorgestuurd 

naar het bedieningspaneel. Als er geen bewegining in 3 minuten is waargenomen zal 

de bewegingsmelder automatisch teruggaan naar de normale status.

NB: Wanneer de bewegingsmelder in slaapstand is, zorg ervoor dat er binnen 3 minuten geen beweging wordt 

gedetecteerd. Indien dit wel het geval is zal de slaapstand ingeschakeld blijven.

Situatie 2: 

Testknop indrukken en dan inschakelen

Situatie 1: 

Opstarten en inschakelen

3 minuten later

Geen menselijke beweging 

binnen 3 minuten

Schakel van slaapstand naar 

ingeschakelde modus.

In slaapstand na twee keer in drie minuten 

na detectie menselijke beweging.

PIR bewegingsmelder installeren

Vermijd installatie van de bewegingsmelders direct in de richting van ramen, bij een 

airco, verwarmingselement, koelkast, oven, direct zonlicht en plaatsen waar veel 

temperatuurschommelingen plaatsvinden.  

 

Voorkom ook dat twee bewegingsmelders naar elkaar toe wijzen; met andere woorden 

niet in elkaars detectiebereik te plaatsen.

Installatietips

1 De ideale hoogte voor het ophangen van de bewegingsmelder is 2 meter, van de vloer.

Ground

2m
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Zet de steun met de inbegrepen schroeven op, dan plaats de bewegingsmelder in de 

steun.

3 Druk één keer op de testknop. Loop vervolgens binnen het bereik van de 

bewegingsmelder van links naar rechts of van rechts naar links binnen het gewenste 

detectieveld. De LED-indicator van de bewegingsmelder knippert wanneer er 

beweging wordt waargenomen.

4 Verstel eventueel de hoek van de bewegingsmelder om het beste resultaat te verkrijgen. 

Herhaal stap 3 om de nieuwe hoek te testen.

Zijaanzicht Bovenaanzicht

NB: Als gebruik wordt gemaakt van de huisdiervriendelijke optie, verander de hoek van de 

bewegingsmelder niet omhoog of naar beneden maar houd deze parallel aan de vloer.

Bereik van de bewegingsmelder

2m 4m 6m 8m0m

0m

2m

110°Bovenaanzicht

Zijaanzicht

Koppelen/wissen van de accessoires

Accessoires moeten verbonden zijn met het bedieningspaneel zodat deze hiervan een 

signaal kan ontvangen en in geval van nood het alarm kan activeren.

De meegeleverde accessoires zijn standaard verbonden met het bedieningspaneel. 

Volg de onderstaande instructies wanneer u nieuwe accessoires wilt aanmelden:

Nieuwe draadloze afstandbediening aanmelden

Druk één keer op de knop op het bedieningspaneel, deze geeft éénmaal een piep, 3 

seconden later piept deze opnieuw en de verlichting zal gaan knipperen. Dit geeft aan 

dat het bedieningspaneel in verbindingsmodus is.

Druk op een willekeurige knop op de afstandbediening, het bedieningspaneel piept 

één keer om aan te geven dat het verbinden gelukt is.

1

2

Nieuwe draadloze sensor en afstandbediening aanmelden
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＞2cm

Nieuwe deur/raam magneetcontact aanmelden

Druk één keer op de knop op het bedieningspaneel, deze geeft éénmaal een piep, 3 

seconden later piept deze opnieuw en de verlichting zal gaan knipperen. Dit geeft aan 

dat het bedieningspaneel in verbindingsmodus is.

Verwijder de magneet meer dan 2 cm van de sensor. Het bedieningspaneel piept één 

keer om aan te geven dat het verbinden gelukt is.

1

2

Nieuwe PIR bewegingsmelder aanmelden

Druk één keer op de knop op het bedieningspaneel, deze geeft éénmaal een piep, 3 

seconden later piept deze opnieuw en de verlichting zal gaan knipperen. Dit geeft aan 

dat het bedieningspaneel in verbindingsmodus is.

Druk op de testknop van de 

bewegingsmelder. Het bedieningspaneel 

piept één keer om aan te geven dat het 

verbinden gelukt is.

NB: Als het bedieningspaneel tweemaal piept geeft dit aan dat het accessoire al is verbonden.

Gebruik voor het aanmelden van andere sensoren de daarvoor bestemde gebruikershandleidingen.

Accessoires verwijderen

Het verwijderen van accessoires zorgt ervoor dat er geen signaal meer wordt 

ontvangen door het bedieningspaneel. Dit heeft tot gevolg dat er geen alarm kan 

worden geactiveerd.  

Druk de knop op het bedieningspaneel 6 seconden in, het bedieningspaneel piept één 

keer en de LED indicator knippert twee keer. Dit geeft aan dat alle accessoires zijn 

verwijderd.

1

2

Sensoren groeperen

Door de bruggetjes in de sensoren in een andere volgorde te zetten kunnen deze in 

een andere groep worden geplaatst. Indien deze worden aangepast moet de sensor 

opnieuw worden aangemeld bij het bedieningspaneel.  

Er kan gekozen worden uit 4 verschillende groepen; thuis-groep, normale-groep, 

24/7-groep of een enkele-groep.

Normale-groep: Als het alarm is ingeschakeld op normale modus of thuisgroepmodus 

zal het bedieningspaneel direct alarm geven als een sensor iets detecteert.  

Thuis-groep: Als het alarm is ingeschakeld op de thuisgroepmodus zal er geen signaal 

afgegeven worden vanaf de sensoren die op de thuis-groep zijn ingesteld.   

Enkele-groep: Het alarm wordt vertraagd met de ingestelde vertragingstijd wanneer 

een sensor een signaal afgeeft. Het is mogelijk meerdere sensoren in te stellen op de 

enkele-groep instelling. Over het algemeen wordt deze instelling gebruikt voor 

magneetcontacten bij de voordeur. Bijvoorbeeld: wanneer u geen afstandbediening 

gebruikt kunt u de vertragingstijd van de enkele-groep op 30 seconden zetten. Bij 

binnenkomst zal het ingeschakelde systeem pas na 30 seconden daadwerkelijk een 

alarm afgegeven. Het systeem geeft elke 5 seconden een piep om aan te geven dat 

het uitgeschakeld moet worden.  

24-uursgroep: De 24-uursgroep is standaard ingesteld voor sensoren die gas of rook 

kunnen detecteren. In deze groep is de sensor altijd actief en zal er altijd een signaal 

worden doorgestuurd naar het bedieningspaneel en zal het alarm geactiveerd worden. 

13 14
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Sensoren in groepen plaatsen:
Open de achterkant van een sensor. Verander de volgorde van de bruggetjes op de 

gewenste positie zoals hieronder weergegeven. (Let op de richting van D0 naar D3!)

Normale-groep  Thuis-groep      Enkele-groep

NB: De standaard groepsinstelling voor de PIR bewegingsmelder is op de thuis-groep. De 

standaard groepsinstelling voor het magneetcontact is op de normale groep.

NB: Het is aan te raden om onder andere rook- 

en gasmelders in te stellen op de 24-uursgroep 

zodat deze de hele dag bescherming bieden.

24-uursgroep

Binnenkomst/vertrek-vertragingstijd

Sensoren moeten in de enkel-groep zijn ingesteld om deze functie te kunnen gebruiken.

Vertrek vertragingstijd
Als de vertragingstijd is verstreken zal het systeem ingeschakeld worden.

Binnenkomst vertragingstijd
De vertragingstijd bij binnenkomst werkt enkel bij sensoren die zijn ingesteld op de 

enkele-groep. Het alarm met de sensoren in de thuis- en normalegroep zullen worden 

geactiveerd nadat de vertragingstijd is verstreken.

Druk tweemaal op de knop op het bedieningspaneel voor 15 seconden vertragingstijd.
Druk driemaal op de knop op het bedieningspaneel voor 30 seconden vertragingstijd.
Druk viermaal op de knop op het bedieningspaneel om de vertragingstijd uit te 
schakelen.

NB: Druk tweemaal op de     knop om het alarm direct in te schakelen.

Na het instellen zal het bedieningspaneel elke 5 seconden een signaal geven totdat het 

ingeschakeld wordt. Als de sensoren (behalve die in de 24uurs-groep) worden 

geactiveerd zal het alarm worden ingeschakeld na de vertragingstijd.
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Draadloze sensoren toevoegen aan het bedieningspaneel

Zodra uw Chuango bedieningspaneel in de verbindingsmodus staat en u een sensor 

activeert zal deze verbonden worden met het bedieningspaneel. Ter bevestiging wordt 

hierbij een pieptoon gegeven. (Aan te raden is hierbij de gebruikershandleiding van 

uw Chuango product te gebruiken).

Gebruiken als accessoire kit

Wanneer u in het bezit bent van een Chuango alarm systeem is het mogelijk alle 

onderdelen uit deze kit te verbinden met het controlepaneel van uw huidige Chuango 

alarm systeem.

Sirene verbinden met het bedieningspaneel

Druk één keer op de knop op het bedieningspaneel, deze geeft éénmaal een piep, 3 

seconden later piept deze opnieuw en de verlichting zal gaan knipperen. Dit geeft aan 

dat het bedieningspaneel in verbindingsmodus is.

Druk op de     of  knop op uw eigen Chuango bedieningspaneel. De sirene geeft SOS

éénmaal een piep om aan te geven dat het verbinden gelukt is.

Verbinden beëindigen

Druk op de knop op het bedieningspaneel van de CG-105S. Deze zal twee keer 

piepen indien succesvol.

Succesvolle verbinding testen

Druk op de     knop op de afstandbediening. Als de sirene en het bedieningspaneel 

beiden éénmaal piepen betekent het dat de verbinding succesvol is. Zo niet, probeer 

opnieuw te verbinden.

Sirene verwijderen

Druk de verbindknop 6 seconden lang in, de sirene zal éénmaal piepen en het licht 

twee keer flitsen. Dit betekent dat alle verbindingen met accessoires zijn verwijderd.

Accessoires verwijderen

Raadpleeg hiervoor uw gebruikershandleiding van uw Chuango product.

Specificaties

WS-105 Draadloos alarmsysteem

Voedingsspanning

Volume

Back-up batterij

Stand-by verbruik

Alarmverbruik

Radio frequentie

Materiaal behuizing

Werkomstandigheden

Afmetingen

AC 100V~240V, 50/60Hz

90dB

3.7V 600mA Lithium batterij

1

2

17 18

3 3

35 36



DWC-102 Draadloos deur/raam magneetcontact

Voedingsspanning

Stand-by verbruik

Alarmverbruik

Zendbereik

Radiofrequentie

Materiaal behuizing

Werkomstandigheden

Afmetingen zender

Afmetingen magneet

Gelijkstroom 1.5V (AA 1.5V LR6 batterij x 1) 

PIR-910 PIR bewegingsmelder

Voedingsspanning

Stand-by verbruik

Alarmverbruik

Detectiebereik

Draadloos bereik

Radiofrequentie

Materiaal behuizing

Werkomstandigheden

Afmetingen detector

Afmetingen standaard

Gelijkstroom 3V (AA 1.5V LR6 batterij x 1)

RC-80 Draadloze afstandbediening

Voedingsspanning

Zendverbruik

Draadloos bereik

Radiofrequentie

Materiaal behuizing

Werkomstandigheden

Afmetingen

Gelijkstroom 3V (CR2025 batterij x 1 van 

de lithiumcel)

De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van Elektrische en 

Elektronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke 

elektrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde 

afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om zo het hergebruik 

van de gebruikte materialen te optimaliseren en de negatieve invloed op de 

gezondheid en het milieu te reduceren. Het symbool op het product van de 

“afvalcontainer met een kruis erdoor” herinnert u aan uw verplichting, dat wanneer u 

het apparaat vernietigt, het apparaat apart moet worden ingezameld. Consumenten 

moeten contact opnemen met de locale autoriteiten voor informatie over de juiste 

wijze van vernietiging van hun oude apparaat.

Waarschuwing: Kans op explosiegevaar wanneer de batterij wordt vervangen voor 

een onjuist type batterij. Gooi gebruikte batterijen weg overeenkomstig de instructies 

van de fabrikant en de nationale voorschriften.
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Waarschuwingen en aandachtspunten          

Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige 

(draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in 

bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze 

apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer 

informatie over deze beperkingen.

Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding*, speciaal wanneer het apparatuur 

betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd 

of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd 

Chuango personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf 

gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. 

Garantievoorwaarden              

De garantietermijn van drie jaar geldt voor alle Chuango producten, tenzij anders 

aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands 

Chuango product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de 

aankoop door de eerste eigenaar. De Chuango garantieregeling is van toepassing op 

alle Chuango producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende 

product. Voedingen, batterijen, accu’s, antennes en alle andere producten niet 

geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan 

redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen 

dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Chuango garantieregeling. De 

garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij 

opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan 

Chuango.

Opmerking: Mocht je problemen ervaren met de geprinte handleiding, bekijk 

dan altijd eerst onze website waar de meest recente  www.chuango.com 

handleiding te downloaden is.

Opmerking:  Chuango handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid 

gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat 

een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. 
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Notities

Sensor

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Zone 9

Zone 10

Zone 11

Zone 12

Zone 13

Zone 14

Zone 15

Zone 16

Soort

Magneetsensor

Bewegingssensor

Naam
Groepsindeling

Normaal Thuis 24/7 Enkele

Chuango Europe B.V.

Jacobus Spijkerdreef 386

2132 PZ Hoofddorp

The Netherlands

www.chuango.com
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105S

装订方式 胶粘

258x185mm 129x185mm

PA:CG-105S-UM-NL-V1.0

装订方式 胶粘 x 32P

整体尺寸以高度为准缩小至16.2cm
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