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Wat is SENSE?

F-Secure SENSE is een combinatie van een slimme beveiligingsrouter, een 
geavanceerde beveiligingsapp en toonaangevende Cloud bescherming. Hoe 
meer aangesloten apparaten we thuis hebben, hoe moeilijker het is om deze 
te beschermen. F-Secure SENSE is de perfecte oplossing voor dit probleem. 

Samen beschermen de SENSE-router en de SENSE-app, elk verbonden 
apparaat in uw huis en uw mobiele apparaten onderweg. Dus eigenlijk is 
SENSE een oplossing voor veel problemen.

Wat doet SENSE?

SENSE brengt een veilig netwerk tot stand in huis en beschermt alle apparaten 
die met dit netwerk zijn verbonden.

SENSE maakt gebruik van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige 
intelligentie en machinaal leren (dat is inderdaad zo indrukwekkend als het 
klinkt) om al het inkomende en uitgaande netwerkverkeer in uw huis te 
beschermen. De SENSE-router heeft een elegant ontwerp en een display 
waarop u waarschuwingen ontvangt voor mogelijke dreigingen; plaats deze 
daarom op een zichtbare plek.

De SENSE-app geeft u gedetailleerde informatie over de beveiliging van elk 
apparaat dat met het netwerk is verbonden en laat u weten of u iets moet 
doen om uw apparaten veilig te houden.

Uw SENSE installeren

Het beschermen van uw smart-home bestaat uit twee stappen: het 
maken van uw veilige SENSE-netwerk en vervolgens het aansluiten van 
al uw apparaten op dat netwerk. Dit is inclusief alle producten (tv’s, 
gameconsoles, tablets, etc.) die nog steeds op uw oude thuisnetwerk zijn 
aangesloten.

Fase 1: Het instellen van het SENSE-netwerk en het beschermen van uw eerste 
apparaat
1. Download de SENSE-app op de telefoon of de tablet die u wilt gebruiken 

om uw beveiligde SENSE-netwerk te beheren. 
2. Schakel uw SENSE-router in. 
3. Gebruik de app om uw beveiligde SENSE-netwerk te maken.

Fase 2: Al uw verbonden apparaten beschermen
1. Verbreek de verbinding met uw oude netwerk op al uw apparaten. 

Verbind deze vervolgens met uw nieuwe beveiligde SENSE-netwerk. 
2. Selecteer de optie om uw oude Wifi-netwerk op uw apparaten te 

vergeten. 
3. Voor extra functies thuis en onderweg, downloadt u de SENSE-app - 

beschikbaar op iOS, Android en Windows (pc).

Om uw slimme en beveiligde SENSE-netwerk in te 
stellen, downloadt u de F-Secure SENSE-app van de 
Google Play-store of de Apple App-store en volgt u de 
instructies in de app.
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U kunt uw andere apparaten met het SENSE-netwerk verbinden door middel 
van een Wifi- of Ethernetkabel.

• Ga naar de apparaat instellingen om het apparaat via Wifi met het nieuwe 
SENSE-netwerk te verbinden. 

• Als u een Ethernetkabel gebruikt, sluit u deze aan op een beschikbare 
poort (met naam 1, 2 of 3) op de SENSE-router.

U kunt de netwerknaam en het wachtwoord vinden in de SENSE-app onder 
Apparaten > Nieuw apparaat toevoegen.

De SENSE-app installeren

Android, iOS

Download de F-Secure SENSE-app in de App-store of Google Play-store.

Windows

Zodra u uw Windows-computer met het SENSE-netwerk hebt verbonden, 
navigeert u in de browser naar http://sense.router en volgt u de instructies.

SENSE-beeldscherm

De SENSE-router wordt geleverd met een beeldscherm waarop u kunt zien 
wat er gebeurt met uw verbonden apparaten. 

Wanneer het display de tijd weergeeft, werkt SENSE naar behoren. Als u 
een uitroepteken ziet, betekent dit dat SENSE iets ontdekt heeft en dat 
u de SENSE-app dient te openen. Het kan zijn dat er een nieuwe functie 
geïntroduceerd is of dat SENSE malware heeft ontdekt. 

Het display leidt u samen met de app door 
het installatieproces. In de tabel staan de 
verschillende pictogrammen uitgelegd die u kunt 
tegenkomen.

Vergeet niet de SENSE-app op alle ondersteunde apparaten te installeren nadat u uw 
SENSE-netwerk hebt ingesteld. Dan weet u zeker dat u maximaal wordt beschermd.
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Beeldscherm Wat betekent dit Wat u moet doen

Geen lampjes

SENSE heeft geen 
stroom.

Controleer of de stekker 
van de SENSE-router in 
het stopcontact zit.

De helderheid van het 
beeldscherm is te laag.

Verander de helderheid 
van het beeldscherm in 
de app-instellingen.

Volledige 
beeldscherm 
verlicht

SENSE wordt 
opgestart.

Wacht enkele minuten. Als 
er niets gebeurt, haalt u de 
stekker van de SENSE-router 
uit het stopcontact en doet 
u de stekker er opnieuw 
in. Als het probleem 
aanhoudt, moeten de 
fabrieksinstellingen worden 
hersteld.

Statische 
vierkanten

Pulserende 
vierkanten

SENSE is klaar om te 
worden gekoppeld.

Druk op de blauwe knop 
aan de achterkant van de 
SENSE-router.

Vier (4) 
nummers

Koppelingscode.
Deze verschijnt 
nadat u de blauwe 
koppelingsknop hebt 
ingedrukt.

Volg de instructies in de 
SENSE-app.

Roterende 
vierkanten

SENSE is verbinding 
aan het maken of 
verifieert een actie die 
in de app is uitgevoerd.

Dit kan enkele minuten 
duren. Volg de 
instructies in de app.

Plusteken Actie voltooid.
Geen actie nodig. Bereid 
u voor op de volgende 
stap.

Uitroepteken
SENSE heeft een 
probleem ontdekt.

Controleer de SENSE-
app.

Bijwerken

SENSE werkt de 
software bij en zal 
automatisch opnieuw 
worden gestart.

Laat de stekker van de 
SENSE-router in het 
stopcontact zitten en 
volg de instructies in de 
SENSE-app.

Opnieuw 
instellen

De SENSE-router is 
opnieuw ingesteld.

Wacht tot de SENSE-
router opnieuw is 
opgestart en stel deze in.

Fabrieksinstellingen 
herstellen

De SENSE-router is 
opnieuw ingesteld en 
de fabrieksinstellingen 
zijn hersteld.

Tijd
U bent online en 
beschermd.

Veel plezier!
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Hoe kunt u problemen herstellen

Soms kunnen dingen misgaan. Misschien zat u tijdelijk zonder stroom, werkt 
het internet niet, lijkt de verbinding te traag of misschien is de SENSE-app of 
-router gecrasht. Er is een aantal manieren om de problemen op te lossen.

Als u de draad een beetje kwijtraakt tijdens de installatie, tik dan op 
het ?-pictogram om meer informatie te krijgen.

Als u denkt dat de verbinding traag is of als u de SENSE-router opnieuw wilt 
opstarten, koppelt u het netsnoer los en sluit u het weer aan. Als dit het 
probleem niet oplost, probeer dan uw SENSE-router opnieuw in te stellen en 
de SENSE-app opnieuw te starten.

U kunt de SENSE-router als volgt opnieuw instellen:
1. Houd de Reset-knop aan de achterkant van de router 15 seconden 

ingedrukt terwijl SENSE is ingeschakeld.
2. Wanneer u de Reset-knop loslaat, wordt ‘rst’ weergegeven op het display 

van de SENSE-router en wordt het apparaat opnieuw gestart.
3. U moet ook de gegevens van de SENSE-app verwijderen door de 

volgende stappen te volgen:

Als een laatste middel kunt u de fabrieksinstellingen herstellen. U moet dit 
alleen doen als niets anders heeft geholpen.

Fabrieksinstellingen herstellen

Volg deze stappen als het uitvoeren van een normale reset 
van de router niet heeft gewerkt.
1. Haal de stroomkabel uit de SENSE-router.
2. Houd de resetknop op de SENSE-router ingedrukt.
3. Steek de stekker van de SENSE-router in het 

stopcontact terwijl u de resetknop ingedrukt houdt.
4. Blijf de resetknop indrukken totdat ‘FF’ op het display 

van de router wordt weergegeven. Hierdoor wordt de 
fabrieksreset gestart. Deze kan enkele minuten duren. 
Het apparaat wordt opnieuw gestart zodra de reset is 
voltooid.

Ondersteuning

f-secure.com/sense/help 
f-secure.com/support

Zowel het opnieuw instellen als het herstellen van de 
fabrieksinstellingen wist al uw gegevens, dus u moet uw apparaten 
opnieuw verbinden met het SENSE-netwerk.

Op Android-apparaten:
a. Ga naar de instellingen van uw 

apparaatsysteem > apps > F-Secure SENSE.
b. Selecteer Opslag > Gegevens wissen.

Op iOS-apparaten:
a. Ga naar de instellingen van uw 

apparaatsysteem > F-Secure SENSE.
b. Selecteer Gegevens wissen.

Vrijwaring:© 2017 F-Secure Corporation. Alle rechten voorbehouden. ‘F-Secure’ en het F-logo zijn gedeponeerde 

handelsmerken van F-Secure Corporation. Product- en technologienamen van F-Secure en F-Secure-logo’s zijn 

handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van F-Secure Corporation. Andere productnamen en logo’s 

waarnaar hier wordt verwezen, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun betreffende 

bedrijven.



Printed in Finland 

Veiligheidsinformatie, milieugegevens en regelgeving 

F-Secure SENSE-beveiligingsrouter, model FSEC-SE161

Veiligheidsinformatie voor het product 
In dit gedeelte worden de veiligheidsrichtlijnen uitgelegd waarmee uw product wordt beschermd tegen mogelijke 
schade en die uw persoonlijke veiligheid waarborgen.  
Volg deze voorzorgsmaatregelen op om het risico van lichamelijk letsel, een elektrische schok, brand en schade 
aan de apparatuur te beperken:
• Alleen voor gebruik binnenshuis 
• Netspanningsinvoer: 110V-240V, 50/60Hz
• Gebruikstemperatuur: 0ºC tot 40ºC
• Luchtvochtigheid voor gebruik: 10%-90% (niet-condenserend)
• Koppel het apparaat los van het stopcontact en vervang het onderdeel of neem contact op met de 

klantenservice van F-Secure zoals aangegeven op www.f-secure.com/sense/help in de volgende gevallen:
• De stroomkabel of de stekker is beschadigd.
• Het product is blootgesteld aan water.
• Het product is gevallen of beschadigd.
• Het product werkt niet naar behoren als u de gebruiksinstructies opvolgt. 

• Gebruik het product uitsluitend met het type externe voeding dat op het elektrische typeplaatje wordt 
aangeduid. 

• Houd de stekker altijd aan de zijkanten vast wanneer u uw product aansluit of loskoppelt. Raak de metalen 
onderdelen van de stekker niet aan.

• Schakel de stroom volledig uit door het product los te koppelen van de energiebron.
• Houd uw systeem uit de buurt van radiatoren en warmtebronnen.
• U mag de koelopeningen niet blokkeren.
• Leg het apparaat niet plat neer, maar houd het overeind.
• Mors geen voedsel of vloeistof op het product.
• Gebruik het product niet in een natte omgeving.
• Duw geen voorwerpen in de openingen van het product. Wanneer u dit wel doet, kan dit tot brand of een 

elektrische schok leiden door kortsluiting van de interne onderdelen.
• Zorg ervoor dat de gekoppelde apparaten dezelfde elektrische klasse hebben als uw locatie.
• Duw de stekker nooit in de poort. Zorg ervoor dat de stekker goed in de poort past en dat u ze in de juiste 

positie ten opzichte van elkaar probeert te verbinden.
• Sluit de voedingskabels van het systeem en de randapparatuur aan op deugdelijke stopcontacten om elektrische 

schokken te vermijden.
• Gebruik een overspanningbeveiliging of noodstroomvoeding (UPS) om uw product te beschermen tegen 

plotselinge, tijdelijke pieken of dalen in de elektriciteitsvoorziening.
• Plaats kabels en stroomkabels zodanig dat niemand erop kan gaan staan of erover kan struikelen. Zorg ervoor 

dat er geen voorwerpen op de kabels staan.
• Pas de stroomkabels of stekkers niet aan.
• Maak het product nooit open, zelfs niet wanneer het niet is aangesloten op het stopcontact. Als het product 

gerepareerd moet worden, gaat u naar www.f-secure.com/sense/help.

Garantiegegevens 
Dit product wordt gedekt door de standaard Europese garantie. Ga voor meer informatie naar f-secure.com/
sense/warranty.

EU Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 
Gooi dit product niet weg met het huishoudelijke afval.  
Landen in Europa hebben systemen opgezet om elektrisch en elektronisch afval te verzamelen en 
recyclen. Neem contact op met de lokale instanties voor informatie over de afspraken die zijn gemaakt 
voor uw land.

Verklaring voor naleving van REACH en RoHS 
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) is het Europese framework voor 
regelgeving voor de regulering van chemische stoffen.  
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) is de Europese richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt.  
Informatie over gereguleerde stoffen in dit product kunt u vinden op f-secure.com/sense/compliance.

Verklaring van conformiteit 
F-Secure Corporation verklaart hierbij dat dit product de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van 
Richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU naleeft.  
Een kopie van de Europese Verklaring van conformiteit is beschikbaar op f-secure.com/sense/compliance. 
F-Secure Corporation, Tammasaarenkatu 7, Postbus 24, 00181 Helsinki, Finland 

Frequentiebereik

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz  
2,4G wifi (H20): 2412 - 2472 MHz  
2,4G wifi (H40): 2422 - 2462 MHz  
5G wifi (H20): 5180 - 5240 MHz  
5G wifi (H40): 5190 - 5230 MHz  
5G wifi (H80): 5210 MHz  
Niet-specifieke SRD: 5725 - 5825 MHz (subklasse 43, 5 kanalen)

Het apparaat is uitsluitend beperkt tot gebruik binnenshuis wanneer het wordt gebruikt in het frequentiebereik 
5150 - 5350 MHz.

Blootstellingsverklaring van radiofrequentie (RF) 
Wanneer u het product gebruikt moet u zorgen voor een afstand van 20 cm tot het lichaam om te voldoen aan de 
vereisten voor blootstelling aan radiogolven.

Uitgezonden vermogen

Bluetooth: -3,83 dBm  
EIRP 2,4G wifi: 15,23 dBm  
EIRP 5G wifi: 18,51 dBm  
EIRP Niet-specifieke SRD: 13,59 dBm EIRP
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@FSecure_SENSE

facebook.com/f-secure


