
SM-F AND HM-F RANGE INSTALLATION POINTERS AND TROUBLESHOOTING QUICK-GUIDE

1. Selecteer de eerste 2 units die zijn uitgerust met W2-modules. Plaats een eenheid op de basis.
2. Om het koppelingsproces te starten, neemt u het tweede alarm en activeert u de draadloze module om het netwerk te openen door licht op de leerknop te 
drukken. De rode LED naast de leerknop knippert kort en brandt vervolgens ongeveer 5 seconden.
3. Druk gedurende de periode van 5 seconden op de testknop op de andere melder die u op de basis hebt geplaatst en laat deze weer los. Dit alarm geeft een 
hoorbaar geluid dat bestaat uit twee cycli van drie luide pieptonen.
4. Om meer units aan het netwerk toe te voegen, plaatst u ze op de basis en herhaalt u het proces met de unit met de toegankelijke W2-module. Eenmaal 
gekoppeld aan één unit, worden alle units automatisch gekoppeld aan de rest van de units in het netwerk

Draadloos koppelen 

1. Zorg voor een permanente aansluiting op de vaste bedrading van het gebouw in een geschikte 
aansluitdoos.
2. Verwijder het deksel van het aansluitblok.
3. Als er kabelgoten nodig zijn, klik dan het uitbreeklipje weg van de basisplaat voordat u verbinding 
maakt.
4. De bedrading moet als volgt op het klemmenblok worden aangesloten:

Live (L) Aansluiten op de Live in het huis bedrading. Nul (N) Sluit aan op de nulleider in de 
huisbedrading. Gebruik de klem om een koperen aarde- of groen/gele kabel veilig af te sluiten.
Interconnect (I) Verbind de Interconnect-draad tussen de melders.

Bedrade installatie

Plafond
• Plaats minimaal 300 mm van muren
• Plaats minimaal 300 mm van 
verlichtingsarmaturen
• Plaats zo centraal mogelijk

* Raadpleeg NEN2555:2008 voor volledige 
richtlijnen over welk type alarm u moet installeren 
en waar. Raadpleeg de gemeente of de 
plaatselijke brandweer om er zeker van te zijn dat 
uw installatie voldoet aan de minimumvereiste die 
voldoende is voor het pand

Paatsing 

Interlink naar de overige melders 

Fusebox

300mm 300mm

Volg de instructies in de gebruikershandleiding volledig op, maar besteed ook 
bijzondere aandacht aan de onderstaande punten:
• Het circuit dat wordt gebruikt om meldersvan stroom te voorzien, moet permanent 
onder spanning staan en mag niet met een schakelaar kunnen worden 
uitgeschakeld.
• De installatie bevindt zich idealiter op een onafhankelijk en beveiligd circuit of op 
een afzonderlijk, elektrisch beveiligd, regelmatig gebruikt, lokaal verlichtingscircuit.
• Niet gebruiken op gedeelde circuits (bijv. die met airconditioningsystemen, 
lenspompen, huisalarmen of andere apparaten op netvoeding die de rookmelder 
kunnen storen).
• Niet gebruiken op circuits die zijn aangesloten op TL-armaturen of circuits met 
dimmerschakelaars vanwege variaties in functie
• Zorg ervoor dat er geen lichtnetalarmen van andere fabrikanten op het circuit zijn 
geïnstalleerd, b.v. rook-, hitte-, koolmonoxidemelders
• Als u een hybride netwerk opzet dat bedrade, onderling verbonden producten in 
sommige delen van het pand koppelt met W2-compatibele producten in een ander 
deel van het pand, gebruik dan slechts één W2-module in het vast bedrade, 
onderling verbonden gedeelte van het netwerk.

Belangrijke informatie  bij installatie en problemen oplossen 

• Draai de schroeven van de montageplaat niet te strak aan met de 
schroevendraaier, omdat bij ongelijke/artex-plafonds de grondplaat kan 
vervormen en mogelijk de werking beïnvloed.
• Bij installatie in nieuwbouw, renovatie of verbouwd wordt moet de plastic stofkap 
in de verpakking worden gebruikt om te beschermen tegen verontreiniging door 
stof en vocht
• Zorg ervoor dat de schroeven op de voedingsbasis gelijk liggen met het 
schroefgat en niet uitsteken.
• Zorg ervoor dat de mellder zelf volledig en stevig op hun plaats wordt geklikt, 
anders wordt de sensor niet geactiveerd en zal de rode led niet knipperen.
de mellder kan geen zelftest uitvoeren, zelfs als de groene wel LED brandt.

• Als er geen groene LED wordt weergegeven:
Controleer of de draden in de juiste volgorde zijn aangesloten en of de 
verbindingen stevig zijn, controleer of de zekering niet is doorgeslagen op de 
elektrische verbruikseenheid. Controleer of er stroom staat op de 
spanningvoerende kabel en of de integriteit van het circuit correct is.

Alarm 1

Alarm 2

Alarm 1
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Na het opsporenvan een fout op een of meer W2-compatibele units, moeten de defecte units worden 
losgekoppeld van het netwerk en moet het oorspronkelijke netwerk opnieuw worden geconfigureerd om 
te werken met de vervangende unit(s). Dit betekent dat alle alarmen moeten worden uitgeleerd en 
vervolgens opnieuw moeten worden aangesloten zoals beschreven in de installatiesectie.

Door een alarm correct uit het netwerk te verwijderen, kunnen de andere alarmen het alarm ID uit 
het systeem wissen. Dit stopt het zoeken van melders naar ontbrekend melders
Sluit alle goede eenheden en de vervangende eenheid(en) opnieuw aan door het proces 'Wi-Safe 
2 melders koppelen' op de eerste pagina te doorlopen

1. Verwijder elk alarm van de basis en draai het om om toegang te krijgen tot de W2-module.
2. Om het alarm van het netwerk te verwijderen, moet u twee keer snel achter elkaar op de leerknop van de 
module drukken en deze bij de tweede keer ingedrukt houden. Bij de tweede keer drukken zal de LED 
gedurende een korte periode continu branden. Houd uw pen in de module totdat dit lampje uitgaat en laat 
vervolgens uw pen los.
3. De lampjes knipperen dan 2 lange flitsen en dan 3 snelle flitsen. Dit geeft aan dat het is losgekoppeld van het 
netwerk.
4. Om te testen of het alarm (module) succesvol is afgeleerd van het netwerk, drukt u eenmaal kort op de 
inleerknop op de module. Als de LED 5 seconden continu brandt, is hij niet meer verbonden met het netwerk.

Het Wi-Safe 2-netwerk opnieuw configureren in 
geval van een storing

SM-F AND HM-F RANGE POST-INSTALLATION TROUBLESHOOTING QUICK-GUIDE

Dit is slechts een beknopte handleiding. Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie over het installatieproces en apparaatbeheer de specifieke gebruikershandleiding van elk product.

Lage batterijspanning op hostapparaat
Enkele Amber of Rode LED knippert elke 45s 
met een hoorbare chirp
Vervang het product, als W2 is ingeschakeld, 
vervang dan ook de module en configureer het 
netwerk opnieuw

Hostapparaat fout
Enkele Amber LED-flits elke 45s met een 
hoorbare chirp gevolgd na 20s
Vervang het product, als W2 is ingeschakeld, 
vervang dan ook de module en configureer 
het netwerk opnieuw

---->

Fout draadloze module
DUBBELE Amberkleurige LED knippert elke 
45 seconden met een hoorbare chirp
Alleen module vervangen en netwerk 
opnieuw configureren

Rook/ hitte gedetecteerd
Rode LED knippert snel
Lokaliseer de alarmerende eenheid, 
verlaat eventueel het gebouw

---->

Sensor geactiveerd.
Rode LED flits elke 45 seconds 
Geen actie nodig

-- 45s -->

Testcyclus voor rook-/hittemelders
Een signaal van twee cycli van drie luid 
na het indrukken van de testknop

----
X3 X3

Rook / Hitte gedetecteerd
Twee cycli van drie luide pieptonen herhaald 
Lokaliseer alarmerende eenheid, verlaat 
gebouw

X3 X3

Rook-/hittemelders
Hoorbare en visuele 
indicatoren

aangesloten op de stroom
Groene LED brandt continu 
Geen actie nodig

Troubleshooting na de 
installatie 

• Wees er zeker van dat het geen echte brandalarm is geweest  . Lokaliseer het 
apparaat dat de alarmmodus activeert. Het hele netwerk wordt stil als u op de knop 
Test/Stilte drukt op het apparaat dat het alarm activeert. Als u op de knop Test/Stilte 
drukt op een unit die een activering op afstand heeft ontvangen, zullen alleen de 
unit(s) die de activering op afstand hebben ontvangen, stoppen, zodat u de 
veroorzaker kunt identificeren

• • Zorg ervoor dat er een stofkap is aangebracht als er nog steeds aan de bouw/
renovatie/decoratie wordt gewerkt

• • Zorg ervoor dat het product zich op de juiste plaats voor het type bevindt volgens de 
instructies in de gebruikershandleiding. Rookmelders mogen bijvoorbeeld niet te 
dicht bij keukens of badkamers worden geplaatst, omdat kookdeeltjes en stoom 
valse alarmen kunnen veroorzaken.

• • Verwijder eventuele vervuiling door rond de zijopeningen te stofzuigen met behulp 
van het zachte borstelopzetstuk

• • Als de unit zonder reden het volledige alarm blijft afgeven, vervang hem dan en 
zorg ervoor dat het netwerk opnieuw wordt geconfigureerd* na verwijdering van de 
defecte unit door alle units in het netwerk te ontkoppelen en vervolgens alle alarmen 
in het netwerk opnieuw te koppelen met behulp van de vervangende unit.

• • Zoek eerst de unit die de storingsmelding/foutchirp initieert.
• Houd er rekening mee dat de unit die de storing veroorzaakt, elke 45 seconden een 

pieptoon laat horen, terwijl de netwerkunits een storing 'ergens in het netwerk' melden 
met een enkele pieptoon om de 4 uur.

• • Druk systematisch op de testknop op elke unit in het netwerk, units met een storing 
gaan niet naar de hoorbare testcyclus.

• • Zodra de defecte unit is geïdentificeerd, zijn er 3 storingsmeldingen om u te helpen 
begrijpen welk type storing het product beïnvloedt en welke actie moet worden 
ondernomen. Zie gemarkeerde items in het gedeelte 'hoorbare en visuele' indicatoren.

• Batterij bijna leeg op hostapparaat
• Enkele Amber of Rode LED knippert elke 45s met een hoorbare chirp
• Vervang het product, als W2 is ingeschakeld, vervang dan ook de module en 

configureer het netwerk opnieuw 
• Alarmfoutmelding op hostapparaat
• Enkele Amber LED-flits elke 45s met een hoorbare chirp na 20s
• Vervang het product, als W2 is ingeschakeld, vervang dan ook de module en 

configureer het netwerk opnieuw.
• Draadloze modulefout
• DUBBELE Amber LED-flits elke 45s met een hoorbare chirp
• Vervang alleen de module en configureer het netwerk opnieuw (houd er rekening mee 

dat als er een nieuwe module is geïnstalleerd, de hosteenheid gedurende maximaal 1 
uur elke 45 seconden kan blijven piepen totdat de vergrendelde modulefout in de 
hosteenheid is verdwenen)

Het oplossen van problemen met defecte units 
die een foutchirp afgeven na installatie

*zie herconfiguratieproces onderaan de pagina




