
LEES eerst alle instructies VOOR u een syteem begint te programmeren!

1.0  Bevestig de stekker van de melder in de 
RF-sokkel en zet de sokkel aan, de led zal twee 
keer per seconde groen knipperen. Is dit niet 
zo, ga naar stap 6.0

2.0Breng melder & rf-sokkel bij elkaar en draai/schuif om op de juiste manier te vergrendelen. 

3.1  Plaats de melders rechts op uw tafel en zet dan twee 
melders melders voor u ongeveer 20cm UIT ELKAAR.

3.2
 

Druk de TEST KNOP op een melder in en wacht 
DRIE SECONDEN. 

3.3

 

Druk de TEST KNOP op de andere melder in. 
3.4

 

Kijk aandachtig dat beide melders  GROEN   
EN  ROOD 

3.5

 

Zodra er één ALLEEN GROEN KNIPPERTschuif die door naar de links op de tafel.

3.6

 

De andere melder zal 

   

 GROEN EN ROOD blijven knipperen tot deze PIEPT

 ,

daarna zal
deze  GROEN

  

(CO

  

x4)

 

DE TWEE MELDERS ZIJN NU GEKOPPELD.

3.7

 

Nu is er 10 SECONDE TIJD om de volgende deelnemer aan het system toe te voegen. 
Indien er geen extra melders hoeven worden toegevoegd ga naar Stap 5.0  

Doe dit voor alle melders in uw systeem voordat u begint met programmeren

Wacht tot de rook of hitte melder PIEPT  twee keer Wacht tot de CO melder PIEPT  vier keer

  1  IN BEDRIJF NEMEN 

  2  MELDERS ASSEMBLEREN 

  3  TWEE MELDERS KOPPELEN
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Programmeren RF gekoppelde melders

KNIPPEREN.



GEKOPPELD
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4.1  Om melders toe te voegen aan uw systeem, PLAATS DE GEKOPPELDE MELDER DAT PIEPTE (Zie 
par. 3.6) ongeveer 20cm van een GEASSEMBLEERDE MELDER (zie punt 2.0) NOG NIET GEKOPPELDE 
MELDER.

 
   

4.2  Druk de TEST KNOP op de GEKOPPELDE MELDER (DIE PIEPTE) en wacht DRIE SECONDEN. 

4.3  Druk dan de TEST KNOP op de NIET GEKOPPPELDE MELDER in. 
4.4  Herhaal stappen 3.4 tot 3.6 totdat alle melders toegevoegd zijn. 

5.1  Indien er geen andere melders hoeven worden toegevoegd aan het systeem, wacht dan 
10 SECONDEN om het proces af te laten ronden.  

5.2  Om het proces af te ronden zal iedere melder PIEPEN  en KNIPPEREN.GROEN 

5.4  Druk de TEST KNOP op een melder in en wacht tot alle gekoppelde melders alarmeren. (Door de 
timing is het mogelijk dat een melder niet alarmeerd bij de  test. Dit wil niet perse duiden op een 
connectie probleem). Test nogmaals vanaf deze melder, als ook elke melder in het systeem om te 
bevestigen dat alle melders gekoppeld zijn. Controleer bij alle melders dat ze                        KNIPPEREN. 

  4  MELDERS TOEVOEGEN 

  5  GEKOPPELDE MELDERS KLAAR VOOR INSTALLATIE
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6.1  Om de sokkel te resetten, verwijder de melder 
en druk de zwarte knop in. Dit brengt de 
fabrieks instellingen terug en ontkoppeld alle 
melders. De Led zal vier keer 
KNIPPEREN en daarna                          KNIPPEREN 
als in stap 1.0.  

6.2  Begin weer opnieuw en herhaal het leer/
koppel proces.

  6  MELDER RESET 

TIP: Koppel altijd vanaf de GEKOPPELDE MELDER DIE PIEPTE (dit kan elke van de eerdere melders zijn)

5.3Als een van de melders niet piept en ROOD KNIPPERT, reset alle melders en herhaal het proces. 

Installeer uw melders in uw huis, test nogmaals met de melders op de gewenste plaats. 

TIP: De meest gemaakte fout is het missen van de 10 SECONDE tijdsruimte.

GROEN 

GROEN 
 ROOD


