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1. Vzpostavitev novega omrežja

2. Dodajanje modula brezžične komunikacije XW100 v omrežje

Na naslednji način je možno vzpostaviti novo omrežje
s pomočjo modula brezžične komunikacije XW100

Način dodajanja modula XW100 v omrežje opisuje
naslednji postopek

1. S pomočjo izvijača javljalnik s pritrdilne plošče odstranite

1. S pomočjo izvijača javljalnik odstranite s pritrdilne plošče

2. V votlino na zadnjem delu gostiteljskega javljalnika vstavite brezžični
modul; zaščita antene se nahaja na strani s priključki brez prevleke

2. V votlino na zadnjem delu gostiteljskega javljalnika vstavite brezžični
modul; zaščita antene se nahaja na strani s priključki brez prevleke

3. Anteno stavite med zunanji rob in ohišje modula
		 Javljalnik ponovno aktivirajte z namestitvijo nazaj na pritrdilno ploščo,
dokler ne zaskoči

3. Anteno stavite med zunanji rob in ohišje modula

4. Dvakrat pritisnite na tipko na prednjem delu javljalnika
5. Modra LED dioda z utripanjem signalizira število prisotnih javljalnikov
v omrežju. Počasno utripanje = 5 javljalnikov, hitro utripanje = 1 javljalnik
		 Npr. 7 javljalnikov = 1× počasen utrip + 2× hiter utrip 3 javljalniki = 3×
hiter utrip
6. Ponovite pri vsakem javljalniku/detektorju v omrežju

4. Obstoječi javljalnik omrežja s pritrdilne plošče odstranite s pomočjo
izvijača
5. Obstoječi javljalnik omrežja obrnite in trikrat pritisnite na tipko brezžičnega modula
6. Trikrat pritisnite na tipko brezžičnega modula na novem javljalniku
7. Modra LED dioda z utripanjem signalizira število prisotnih javljalnikov
v omrežju. Počasno utripanje = 5 javljalnikov, hitro utripanje = 1 javljalnik

7. Ko število utripov pri vsakem nastavljenem javljalniku nakazuje pravilno
število modulov v omrežju, je konfiguracijo možno končati z enim pritiskom na tipko javljalnika, če je bil javljalnik vklopljen dlje kot 30 sekund

8. Ko število utripov signalizira pravilno število javljalnikov v omrežju, pritisnite za 3 sekunde tipko na obeh modulih in postopek konfiguracije
končajte
9. LED diode na obeh modulih bodo približno 30 sekund utripale

8. Vaš modul brezžične komunikacije XW100 zdaj deluje pravilno

10. Vaš modul brezžične komunikacije XW100 zdaj deluje pravilno
11. Ponovite pri vsakem javljalniku/detektorju v omrežju
		 Javljalnik ponovno aktivirajte z namestitvijo nazaj na pritrdilno ploščo,
dokler ne zaskoči
Druge informacije in napotke za rešitev morebitnih napak boste našli
v navodilih.

