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Upozornění:
Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění
přesnosti v této publikaci, za chyby či opomenutí
nelze přijmout odpovědnost. V průběhu doby
může dojít ke změně údajů či legislativy a z
tohoto důvodu vám důrazně doporučujeme,
abyste si pořídili kopie aktuálně vydaných
nařízení, norem a směrnic. Tato publikace není
zamýšlena jako základ smlouvy. Produktovou
dokumentaci prosím uschovejte po celou dobu
životnosti výrobku.
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1. Vytvoření nové sítě

2. Přidání modulu bezdrátové komunikace XW100 do sítě

Následujícím postupem lze vytvořit novou síť pomocí modulu
bezdrátové komunikace XW100

Způsob přidání modulu XW100 do sítě popisuje následující
postup

1. Pomocí šroubováku uvolněte hlásič z upevňovací desky

1. Pomocí šroubováku uvolněte hlásič z upevňovací desky

2.	Do dutiny v zadní části hostitelského hlásiče vložte bezdrátový modul;
zajištění antény se nachází na straně s nekrytými konektory

2.	Do dutiny v zadní části hostitelského hlásiče vložte bezdrátový modul;
zajištění antény se nachází na straně s nekrytými konektory

3. Sklopte anténu mezi vnější okraj a plášť modulu

3. Sklopte anténu mezi vnější okraj a plášť modulu

4.	Hlásič znovu aktivujte zasunutím zpět na upevňovací desku, dokud
nezaklapne

4.	Uvolněte stávající hlásič sítě z upevňovací desky pomocí šroubováku

5. Dvakrát stiskněte tlačítko v přední části hlásiče
6.	Modrá LED dioda blikáním signalizuje počet přítomných hlásičů v síti.
Pomalé blikání = 5 hlásičů, rychlé blikání = 1 hlásič
Např. 7 hlásičů = 1 x pomalé bliknutí + 2 x rychlé bliknutí
3 hlásiče = 3 x rychlé bliknutí
7. Opakujte pro každý hlásič/detektor v síti
8.	
Když počet bliknutí u každého nakonfigurovaného hlásiče značí správný
počet modulů přítomných v síti, konfiguraci lze dokončit jedním stisknutím tlačítka hlásiče, pokud byl hlásič zapnutý na déle než 30 sekund
9. Váš modul bezdrátové komunikace XW100 nyní funguje správně

5.	Otočte stávající hlásič sítě a třikrát stiskněte tlačítko bezdrátového
modulu
6. Třikrát stiskněte tlačítko bezdrátového modulu na novém hlásiči
7.	Modrá LED dioda blikáním signalizuje počet přítomných hlásičů v síti.
Pomalé blikání = 5 hlásičů, rychlé blikání = 1 hlásič
8.	Jakmile počet bliknutí signalizuje správný počet hlásičů v síti, na dobu
3 sekund stiskněte tlačítko na obou modulech a ukončete tak postup
konfigurace
9. LED diody na obou modulech budou blikat asi 30 sekund
10. Váš modul bezdrátové komunikace XW100 nyní funguje správně
11. Opakujte pro každý hlásič/detektor v síti
12.	Hlásiče znovu aktivujte zasunutím zpět na upevňovací desku, dokud
nezaklapne

Další informace a pokyny k řešení případných závad naleznete
v návodu.

