
 

 

WI_SF RookMelder/CO-Melder netwerk set up 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

Benodigde onderdelen voor een netwerk set up  

- XW-100 wireless module 

 Wireless module voor de X-serie apparatuur 
 

- X-Serie rookmelders 

 Rookmelder serie (uitwisselbaar met CO-melders) 
- X-Serie CO-melders 

        CO-melder serie (uitwisselbaar met rookmelders) 
 

 

Stap 1: Hoe maak ik het apparaat actief:   

 
1) Verwijder (met een schroevendraaier ) voorzichtig de grondplaat van de melder en 

monteer de wireless module. Plaats de antenne-draad van de module in de 
daarvoor bedoelde antenne goot  

2) Sluit de melder weer af met de grondplaat. 
3) Druk 2 keer op ronde button op de voorkant 
4) De blauwe led geeft het aantal verbonden melders (met elkaar) aan 
 

 

 

  

 

 

 

  
 
 
 



 

  
 

Stap 2: Een tweede netwerkapparaat toevoegen  

 
Voor het toevoegen van een extra melder:  
 
        Herhaal Stap 1 - zonder grondplaat te installeren  
 

1) Verwijder de grondplaat, van de reeds geactiveerde melder (1e indien mogelijk)  
2) Druk eerst 3 x op de Wireless Module Button van melder 1 
3) Druk daarna 3 x op de Wireless Module Button van melder 2 
4) Kort blauwe led geeft het aantal gekoppelde melders weer (2 x is 2, 3 x is 3, etc) 
5) Bij correcte (aantal) weergave aantal melders, druk beide Wireless Module Buttons 

voor 3 seconden in om op te slaan. 
6) Herhaal de stappen om nog meer apparatuur toe te voegen tot het netwerk 
7) Her-Activeer de melders door de grondplaat te plaatsen 

 
 

 

Stap 3: Tips voor de Wireless Module  

 
Wireless Module reset:  
Een Wireless Module kan je resetten, als het alarm werkend is, door de Wireless Module Button  
voor 5 seconden in te drukken. De led op de module knippert dan voor 5 seconden snel en 
informeert de rest van het netwerk over de afmelding van deze melder binnen het netwerk. 
 
Netwerk opnieuw verbinden: 
Mocht er een foutieve Wireless Module het netwerk verlaten (door reset/kapot) kan het zijn 
dat het netwerk deze melder blijft detecteren.  
Het netwerk moet dan OPNIEUW met elkaar gesynchroniseerd worden.  
Dit kan je doen, als volgt: 
Druk op 1 van de melders uit het netwerk, voor 10 seconden op de Wireless Button en het 
bestaande netwerk krijgt dan een commando om opnieuw met elkaar te verbinden. 
 
 

 

Raadpleeg de bijgeleverde informatie voor meer / uitvoeriger support op deze melders  

 


