
Handleiding installatie



Installatie wandmontage – ga naar pagina 3 

Installatie op voet – ga naar pagina 6

Bedankt voor je aankoop! Je hebt ervoor gekozen om de 

ParcelHome 3 zelf te installeren. In dit document vind je de 

richtlijnen om dit vlot uit te voeren.

Veel succes!



Algemene info

Boren: de installatie van de ParcelHome 3 op een muur vereist boren en kan 

leiden tot onherstelbare schade aan jouw muur. De installatie moet worden 

uitgevoerd door een ervaren persoon of een professional. 

Gewicht: de box weegt 25 kg en moet altijd veilig worden geplaatst. Het laten 

vallen van de box kan schade veroorzaken binnenin en/of aan de oppervlakken 

van de box zelf.

Booroppervlak: Deze instructies gelden alleen voor bakstenen en betonnen 

muren, stuur een e-mail naar: support@parcelhome.com voor andere soorten 

muren.

Voordat je gaat boren, raden we je ten zeerste aan een video te bekijken over 

het gebruik van muurbouten of muurankers. 

> https://www.youtube.com/watch?v=AkI9FE14y-8

Wat heb je nodig? 

Voor wandmontage op beton of baksteen heb je het volgende nodig:

1. De ParcelHome 3 (meegeleverd)

2. 4x stevige uitzetbare bouten (meegeleverd)

3. Een steun om de box in de doelpositie te houden

4. Een ‘Philips schroevendraaier’ (niet meegeleverd)

5. Een markeerpen om de boorgaten op de muur te markeren met een 

contrasterende kleur (niet meegeleverd)

6. Een boormachine met diepteaanslag geplaatst op 7 cm (niet 

meegeleverd)

7. Boorbit aanpasbaar aan de grootte van de bouten – kleinere boorbit voor 

eerste gat te maken (niet meegeleverd)

8. Een grote moersleutel voor zeskantkoppen (niet meegeleverd)

9. Optioneel: luchtblazer (om stof weg te blazen)
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Installatie richtlijnen
ParcelHome 3 wandmontage

https://www.youtube.com/watch?v=AkI9FE14y-8


Stap 2. Kies waar je je ParcelHome 3 wilt plaatsen

1. Toegankelijkheid: De box moet meestal zichtbaar zijn vanaf de straat, 

zodat de koeriers hem snel kunnen vinden.

2. Licht: de ParcelHome 3 wordt opgeladen door zonne-energie. Alleen het 

topscherm moet licht ontvangen om het systeem te laten werken. De box 

heeft geen direct zonlicht nodig, maar moet in een gebied worden 

geplaatst waar hij direct een aanzienlijke hoeveelheid lucht kan zien. Als 

zo'n plek niet beschikbaar is, zal de box waarschijnlijk toch werken, maar 

kies toch een van de meest verlichte gebieden rond je woning. Als 

algemene vuistregel zijn plaatsen waar planten goed groeien goed.

3. Te vermijden plaatsen:

• Gebieden waar de doorgang op straat kan belemmerd worden

• Binnen- of overdekte ruimtes (bijv. In een schuur of een open schuur)

• Plaatsen die vaak vochtig zijn

• Plaatsen waar mos groeit (dichtbij het topscherm van de box) 

• Plaatsen waar veel bladeren vallen

4. Grootte en type oppervlak: De ParcelHome 3 moet geïnstalleerd worden 

op een muur met minimaal 12cm van de grond t.e.m. 1m10 hoog en 50 cm 

breed. 
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Stap 1: Activeer de ParcelHome 3 zodat de deur opengaat

Open het document met de Activatie Richtlijnen en doorloop stappen 1 en 2. 



5

Stap 3: Plaats de box tegen de muur 

1. Breng de box dichtbij de muur waar je hem wilt plaatsen en open de box 

opnieuw met de app. Houd er rekening mee dat de deur na het openen een 

minuut lang niet opnieuw kan worden geopend. Misschien moet je dus even 

wachten.

2. Duw, met de deur open, de 4 plastic pluggen aan de achterkant van de box 

naar buiten, met je schroevendraaier. Houd de box open.

3. Plaats de steun om de box op zijn plaats te houden (of laat je helpen door 

iemand). Het toetsenbord mag nooit hoger dan 1m30 geplaatst worden .

4. Plaats de box op de gewenste positie tegen de muur.

5. Markeer met jouw markeerder de 4 punten om te boren.

Stap 4: Bevestig de box met de uitzetbare bouten

1. Ga door zoals beschreven in de video’s met het bevestigen van de 

uitzetbare bouten. Schroef de bouten goed vast maar ook niet té hard vast 

gezien dit de achterkant van de box kan deformeren, wat nadien kan leiden 

tot problemen met de deur. 

2. Zorg ervoor dat je het stof weg blaast voordat je de bouten plaatst. 

3. Voordat je de deur sluit, moet je ervoor zorgen dat de deur vrij kan openen 

en sluiten en dat er geen wrijving is. Als er wrijving is, moet je de box 

mogelijk aanpassen zodat deze perfect verticaal hangt en de achterkant 

perfect recht is.

4. Eenmaal bevestigd aan de muur moet je ParcelHome 3 vrij openen en 

sluiten en is hij klaar voor gebruik.



Algemene info

Boren: de installatie van de ParcelHome 3 vereist boren/graven en kan leiden 

tot onherstelbare schade aan eventuele kabels of pijpleidingen. De installatie 

moet worden uitgevoerd door een ervaren persoon of een professional. 

Gewicht: de box weegt 25 kg en moet altijd veilig worden geplaatst. Het laten 

vallen van de box kan schade veroorzaken binnenin en/of aan de oppervlakken 

van de box zelf.

Booroppervlak: Deze instructies gelden alleen voor aarde grond. Stuur een e-

mail naar: support@parcelhome.com voor andere soorten gronden.

Voordat je begint te graven, raden we ten zeerste aan video's te bekijken over 

het graven van gaten voor plaatsing van een anker. Er zijn veel technieken, 

afhankelijk van de grond en het gereedschap dat je bij de hand hebt. 

Afhankelijk van de zachtheid van de grond kan je ofwel het anker rechtstreeks 

in de grond duwen/hameren, ofwel snelbeton gebruiken om extra stevigheid te 

voorzien indien de grond te zacht is. 

Principe

De ParcelHome 3 wordt bevestigd aan een voet die is bevestigd aan een anker 

(pin). Je steekt het anker en deels de voet in de grond en bevestigt vervolgens 

de ParcelHome 3-eenheid erboven.
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Installatie richtlijnen
ParcelHome 3 vrijstaand op voet



Wat heb je nodig?

1. De ParcelHome 3 (meegeleverd)

2. De voet met anker inclusief schroeven & vijzen (meegeleverd)

3. Een waterpas (niet meegeleverd)

4. Een elektrische boormachine 

5. Materiaal om een gat te graven in de grond (een schup) 
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Stap 2: Kies waar je je ParcelHome 3 wilt plaatsen

1. Toegankelijkheid: De box moet meestal zichtbaar zijn vanaf de straat, 

zodat de koeriers hem snel kunnen vinden.

2. Licht: de ParcelHome 3 wordt opgeladen door zonne-energie. Alleen het 

topscherm moet licht ontvangen om het systeem te laten werken. De box 

heeft geen direct zonlicht nodig, maar moet in een gebied worden 

geplaatst waar hij direct een aanzienlijke hoeveelheid lucht kan zien. Als 

zo'n plek niet beschikbaar is, zal de box waarschijnlijk toch werken, maar 

kies toch een van de meest verlichte gebieden rond je woning. Als 

algemene vuistregel zijn plaatsen waar planten goed groeien goed.

3. Te vermijden plaatsen:

• Gebieden waar de doorgang op straat kan belemmerd worden

• Binnen- of overdekte ruimtes (bijv. In een schuur of een open schuur)

• Plaatsen die vaak vochtig zijn

• Plaatsen waar mos groeit (dichtbij het topscherm van de box) 

4. Grootte en type oppervlak: Je hebt een stuk grond nodig waarin je kunt 

graven. Stevige aarde grond geniet de voorkeur om het anker in te 

brengen. Zorg ervoor dat er geen leidingen of elektrische kabels zijn.

Stap 1: Activeer de ParcelHome 3 zodat de deur opengaat

Open het document met de Activatie Richtlijnen en doorloop stappen 1 en 2. 
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Stap 3: Plaats het anker & de voet in de grond

1. Open de box met je app 

2. Verwijder de 4 schroeven van de 

transparante bodem in de box zodat je 

aan de onderkant van de box geraakt

3. Je ziet nu 4 holtes aan de onderkant van 

de box. Plaats de box op de voet en 

schroef de 4 vijzen vast mbv de 4 

moeren en 4 sluitringen. (Plaats eerst de 

sluitringen, draai dan de moeren vast)

4. Plaats de transparante bodem terug en 

schroef opnieuw vast 

1. Plaats het anker in de grond en let op het volgende: 

• Het is essentieel dat de voet horizontaal staat, 

anders sluit de box in de toekomst mogelijk 

niet goed.

• Het anker (1) is zodanig gevormd dat het met 

voldoende kracht in een semi-harde grond kan 

geplaatst worden zonder put te graven. 

• Mocht de grond te zacht zijn, raden we aan

een put te graven, snelbeton te gieten en

daarin het anker te plaatsen. Indien de 

ondergrond beton is, hoef je het anker niet te

gebruiken en kan je de kroon in het beton

boren.

2. Schroef de kroon (2) vast op het anker (1) m.b.v. de 

4 sluitringen en 4 bouten

3. Schroef de voet (3) vast aan de kroon m.b.v. 2 

bouten

4. Gebruik je waterpas om zeker te zijn dat de voet

100% recht staat

Stap 4: Plaats de ParcelHome 3 op de voet 

1

2

3

Als je ons op voorhand hebt laten weten dat

je beton zou gebruiken, kan het zijn dat we 

je een anker hebben toegestuurd dat

specifiek voor beton aangewezen is. De 

installatie gebeurt op dezelfde manier als

met het standaard anker.



Proficiat! Je bent klaar met de installatie. 

Bekijk nu de verdere stappen in de handleiding met 

activatierichtlijnen voor je ParcelHome 3.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons via support@parcelhome.com.

mailto:support@parcelhome.com

