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HANDLEIDING
Installatie en koppelen Platform, Gateway, Sensoren
Versienummer: v1.0
Releasedatum: 3 april 2017
Vereist voor activering van Leefsamen:
✓ een internetverbinding [aanwezigheid van een router];
✓ een individueel email-adres;
✓ Wi-Fi wachtwoord.
Controleer vooraf waar de router staat en of u toegang heeft tot het email-adres. Wellicht is het
nodig om een nieuw email-adres aan te maken. Het is handig om de inloggegevens van het Wi-Fi
netwerk beschikbaar te hebben. Dan kunnen de antwoorden op de vragen bij de Intake direct online
in de Leefsamen-portal worden verwerkt en kan de installatie van de apparatuur probleemloos
plaatsvinden.
SYSTEEMVEREISTE: Noteer de postcode bij het ingeven van adresgegevens ALTIJD zonder spatie
tussen de cijfers en de Hoofdletters.
Schematische weergave 1. Infrastructuur
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Schematische weergave 2. Overzicht van apparatuur
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Slechts 6 Stappen naar Veiligheid op Maat
1. Intake – Gezondheid + Woonsituatie

https://inloggen.nigw.nl/login

2.
3.
4.
5.
6.

https://app.leefsamen.nl

Account aanmaken en activeren
Leefsamen Gateway verbinden aan router
Sensoren één-voor-één koppelen aan Gateway
Connectie Gateway-Platform testen
Monteren van sensoren

1 | Intake – Leefsamen-inventarisatie Gezondheid + Woonsituatie
De wijkverpleegkundige stelt methodisch de mate van uw zelfredzaamheid vast. Zij gaat hierbij uit
van uw gezondheid en woonsituatie. Zij registreert haar analyse en de contactgegevens van de
personen in uw sociale hulpverleningsnetwerk in het portaal van het Nationaal Instituut van
Gezondheid en Welzijn (NIGW). U ontvangt direct de inloggegevens voor toegang tot uw dossier. U
kunt inloggen op https://inloggen.nigw.nl/login.

2 | Account aanmaken en activeren
Ga naar https://app.leefsamen.nl/account/create
Het emailadres dat u invoert, wordt uw accountnaam.
Vul de persoons- en adresgegevens in [Centrale gegevens].
Zodra het account is aangemaakt, ontvangt u een email-bericht in de inbox van het ingevoerde emailadres (check eventueel uw Spam folder met ongewenste berichten).
Activeer het Leefsamen-account via dit activeringsbericht.
Advies: noteer het email-adres (dat je als account-ID hebt ingevoerd) en het wachtwoord op een
sticker om deze op een centrale, goed bereikbare plaats te bewaren.
U kunt na activering direct inloggen op het portaal https://app.leefsamen.nl.

3 | Leefsamen Gateway verbinden aan router
Neem de UTP-kabel en bevestig deze aan de Gateway.
Bevestig de Gateway aan uw router. Pak daarvoor een vrije poort aan de achterzijde van uw Router.
Sluit vervolgens de stroomvoeding van de Gateway aan door de stekker in het stopcontact te doen.
Wacht totdat het groene lampje “Power” op de Gateway brandt.
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Mocht het groene Power-lampje knipperen dan vindt er een kortstondige software-update plaats.
De Gateway verbindt zich direct met de portal.
Ga naar het portaal https://app.leefsamen.nl en klik op “Mijn Centrales”. Vul de adresgegevens en
wetenswaardigheden van deze Gateway in.

4 | Sensoren één-voor-één koppelen aan Gateway
BELANGRIJK: Werk stap voor stap, sensor na sensor, in onderstaande volgorde:
1. Paniekknop
2. Rookmelder 1
3. Rookmelder 2
4. Magneet-sensor 1 [t.b.v. dwaling]
5. Magneet-sensor 2
6. Bewegingssensor 1 [t.b.v. dwaling]
7. Bewegingssensor

Ga naar “Mijn sensoren” op het portaal en klik op “Sensor toevoegen”, vervolgens op “Naar nieuwe
sensoren zoeken”.

U heeft hiervoor 2 minuten de tijd. U ziet de tijd op de portaal aftellen. Laat de apparaten naar elkaar
zoeken door telkens eerst de zoekfunctie van de sensor en vervolgens die van de Gateway te
activeren.
Paniekknop
Trek het lipje uit de Paniekknop.
Druk 2 seconden lang met het pincetje (of een paperclip) op het gaatje in de Paniekknop. Hierdoor
gaat de sensor verbinding zoeken met de Gateway.
Druk vervolgens op de button rechts op de voorkant van de Gateway om de Gateway via het Wi-Finetwerk naar de Paniekknop te laten zoeken. Het oranje lampje op de voorzijde van de Gateway gaat
knipperen.
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Aan het knipperende oranje lampje bij “Zigbee”, op de voorkant van de Gateway, kunt u zien dat de
Gateway aan het zoeken is. Eenmaal een sensor gevonden, gaat het lampje kortstondig sneller
knipperen om vervolgens uit te gaan.
Ga naar het portaal. Hierop verschijnt de melding dat de sensor is gevonden.
Voeg de Sensor toe en geef deze een logische naam met daarbij de locatie waar deze komt te
hangen.
Rookmelder
Trek het lipje uit de Rookmelder.
Druk 2 seconden lang met het pincetje (of een paperclip) op het gaatje in de Rookmelder. Hierdoor
gaat de Rookmelder verbinding zoeken met de Gateway.
Druk vervolgens op de button rechts op de voorkant van de Gateway om de Gateway via het Wi-Finetwerk naar de Rookmelder te laten zoeken. Het oranje lampje op de voorzijde van de Gateway
gaat knipperen.
Aan het knipperende oranje lampje bij “Zigbee”, op de voorkant van de Gateway, kunt u zien dat de
Gateway aan het zoeken is. Eenmaal een sensor gevonden, gaat het lampje kortstondig sneller
knipperen om vervolgens uit te gaan.
Ga naar het portaal. Hierop verschijnt de melding dat de Rookmelder is gevonden.
Voeg de Sensor toe en geef deze een logische naam met daarbij de locatie waar deze komt te
hangen.
Magneet-sensor
Druk 2 seconden lang met het pincetje (of een paperclip) op het gaatje in de Magneet-sensor.
Hierdoor gaat de Magneet-sensor verbinding zoeken met de Gateway.
Druk vervolgens op de button rechts op de voorkant van de Gateway om de Gateway via het Wi-Finetwerk naar de sensor te laten zoeken. Het oranje lampje op de voorzijde van de Gateway gaat
knipperen.
Aan het knipperende oranje lampje bij “Zigbee”, op de voorkant van de Gateway, kunt u zien dat de
Gateway aan het zoeken is. Eenmaal een sensor gevonden, gaat het lampje kortstondig sneller
knipperen om vervolgens uit te gaan.
Ga naar het portaal. Hierop verschijnt de melding dat de Magneet-sensor is gevonden.
Voeg de Sensor toe en geef deze een logische naam met daarbij de locatie waar deze komt te
hangen.
Bewegingssensor
Trek de achterkant los en plaats de batterijen.
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Druk 2 seconden lang op het kleine knopje rechts van de batterijen. Hierdoor gaat de
Bewegingssensor verbinding zoeken met de Gateway.
Druk vervolgens op de button rechts op de voorkant van de Gateway om de Gateway via het Wi-Finetwerk naar een sensor te laten zoeken. Het oranje lampje op de voorzijde van de Gateway gaat
knipperen.
Aan het knipperende oranje lampje bij “Zigbee”, op de voorkant van de Gateway, kunt u zien dat de
Gateway aan het zoeken is. Eenmaal een sensor gevonden, gaat het lampje kortstondig sneller
knipperen om vervolgens uit te gaan.
Ga naar het portaal. Hierop verschijnt de melding dat de sensor is gevonden.
Voeg de Sensor toe en geef deze een logische naam met daarbij de locatie waar deze komt te
hangen.

5 | Connectie Gateway-Platform testen
Pas op dat u niet alle contactpersonen laat schrikken met een (test-)alarmbericht. Dit voorkomt u
door alle telefoonnummers van de contactpersonen te wijzigen in één GSM-nummer dat u voor de
test wilt gebruiken. Na de test voert u de telefoonnummers van de contactpersonen opnieuw in.

Tot slot om het systeem werkend te maken moet het systeem alle events van sensoren volgen.
Dat stel je in door naar je account rechtsboven te gaan, en dan te klikken op ‘mijn instellingen’ en
dan linksboven aan te vinken: volg alle gebeurtenissen.

Ga naar de andere portal https://inloggen.nigw.nl/login.html en log in.
Kies voor
van de gegevens van de bewoner(s) en zet het telefoonnummer op het
GSM-nummer dat u voor de test gaat gebruiken.
Ga naar Contactpersonen. Door de “mouse-over” verschijnt op elk kaartje van de contactpersonen
de mogelijkheid de gegevens te bewerken. Zet de telefoonnummers op het test-GSM-nummer.
Druk op een maal kort op de Paniekknop.
Het test-GSM-nummer ontvangt direct een telefoontje om het paniek-alarm te bevestigen of te
annuleren.
Volg de telefooninstructie en kies voor het bevestigen van het paniek-alarm. Twee SMS-berichten
volgen:
“Er is een bevestigd paniek alarm op <adres>.”
“Patient: <volledige naam>, Evacuatie Risico: <laag, midden, hoog>, Gelijkvloers: Nee, Positie
Slaapkamer: Rechterkant”
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6 | Monteren van sensoren
Wij adviseren u de rookmelders zoveel mogelijk in het midden van de ruimte, aan het plafond te
bevestigen. Plakken volstaat.
De Magneet-sensoren zijn bedoeld om het openen van deuren of ramen te signaleren. Het is zeer
belangrijk dat u de twee elementen goed laat aansluiten (u hoort dan heel zachtjes een klikje). U
kunt zich bij de bevestiging oriënteren op de puntjes op beide elementen. Beide puntjes behoren in
gesloten toestand (van de deur of het raam) recht tegenover elkaar te staan. Bij afwijkingen loopt u
het risico van valse alarmering.

RESET
U kunt een volledige reset doen door eerst de stroom er af te halen.
Dan houdt u het knopje “reset” met de paperclip ingedrukt en doet u de stekker tegelijkertijd weer in
het stopcontact. Wacht tot het groene lampje weer aan is. Daarna moet u alles weer opnieuw
koppelen. Dit is een optie in het hoogst uitzonderlijke geval dat het koppelen van de sensoren niet
meteen lukt.

