
*Koppel alle apparaten voordat u ze installeert

Snelstartgids – voor Brand-rookmelders.nl Gekoppelde alarmen
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model 761
Vooraanzicht

[A] [B] [C] [D]      Aan/Uit schakelaars  Voor het aan en uit zetten van het apparaat  
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Koppeling wissen: verwijder eerst de koppeling op alle apparaten. Houd de controle-/testknop ingedrukt en til 
uw vinger op nadat u ziet dat het groene lampje vier keer heeft geknipperd.
*Voor het toevoegen van extra apparaten aan een bestaande groep hoeft u deze stap alleen uit te voeren 
voor de nieuwe apparaten

* Koppel alle apparaten voordat je ze installeert

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 1

Koppelingsmodus activeren: Deze stap is alleen voor het masterapparaat. U kunt elk apparaat als master 
kiezen.
Om de koppelingsmodus te activeren, houdt u de controle-/testknop ingedrukt en tilt u uw vinger op nadat het 
groene lampje drie keer heeft geknipperd.
Wanneer u uw vinger optilt na het derde groene lampje, ziet u een rood lampje knipperen, wat aangeeft dat de 
koppelingsmodus is geactiveerd.

Onderling verbinden: Om alle apparaten aan het masterapparaat te koppelen, houdt u de controle-/testknop 
ingedrukt en tilt u uw vinger op na het tweede groene lampje.
Doe hetzelfde voor alle andere detectoren die u wilt koppelen. Voor de afstandsbediening houdt u de testknop 
ingedrukt totdat u het rode lampje twee keer ziet knipperen en laat u uw vinger direct na het tweede rode lampje los.

*NOTE, de koppelingsmodus op het hoofdapparaat blijft slechts 60 seconden actief, als het lampje van het 
hoofdapparaat stopt met knipperen, herhaalt u het proces, gaat u terug naar de koppelingsmodus op het 
hoofdapparaat en koppelt u de rest van de apparaten ermee. Als u de koppelingsmodus wilt beëindigen, drukt u 
eenmaal op de knop op uw hoofdapparaat.
* Als u extra apparaten aan de groep koppelt, hoeft u slechts de master te gebruiken die de groep de groep heeft 
samengesteld,, merk daarom altijd de master zodat u weet wat de master is.

Koppelingsmodus stoppen: Nadat u alle apparaten hebt gekoppeld, gaat u terug naar de master en drukt u 
eenmaal op de test-/controleknop om het koppelen te voltooien.
Als u eenmaal op de knop drukt, stopt het rode knipperlicht.

Testen: Druk één keer op de knop op een van de alarmen en ze zouden allemaal samen moeten afgaan.
Als een detector niet samen met de anderen afgaat, is de koppeling niet gelukt. Activeer dus de koppelmodus 
opnieuw op het masterapparaat (stap 2) en voeg het niet-gekoppelde apparaat eraan toe (stap 3). U kunt dit 
proces volgen voor elk extra apparaat dat u later aan het gekoppelde systeem wilt toevoegen.
Let op: luide pieptonen

Hoe verschillende modes te activeren.
Koppeling resetten Houd ingedrukt tot 4 groene lampjes knippert
Koppelingsmodus activeren (alleen Master) Houd ingedrukt tot 3 groene lampjes knippert 
Toevoegen aan master Houd ingedrukt tot er 2 groene lampjes knippert

Hoe de apparaten aan elkaar te koppelen?
Stap 1 Koppeling van alle apparaten verwijderen (4 groene lampjes)

Stap 2 Kies één apparaat als Master en activeer de koppelingsmodus (3 groene lampjes)

Stap 3 Koppel alle andere apparaten aan het masterapparaat (2 groene lampjes)

Stap 4 Sluit de koppelingsmodus door één keer op het masterapparaat te drukken

Lees alle instructies door voordat u begint met het instellen van de interlink

Masterapparaat: volg alle stappen 1, 2, 3 en 4
Alle andere apparaten: volg alleen stappen 1 en 3

Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld voordat u het gebruikt.
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