Dutch
Alle detectoren worden vóór verzending getest, wis eerst de gepaarde gegevens.

English for ref.
All the detectors are tested before shipment, please clear the paired data firstly.

Wis de gekoppelde gegevens van RF-gekoppelde detectoren of hittedetectoren
Druk op de knop totdat het groene lampje 4 keer knippert en laat dan los; Als de gekoppelde
gegevens met succes zijn gewist, knippert het driemaal langzaam en wordt het afgesloten. Herhaal
anders de bovenstaande stappen om te wissen

Clear the paired data of RF interlinked detectors or Heat detectors
Press the button untill the green light flash 4 times and then release; If the paired data is
cleared successfully, it will flashes three times slowly and exit. Otherwise, repeat the above
steps to clear

Wis de gekoppelde gegevens van Remote
Druk op de testknop totdat het rode lampje 4 keer knippert en laat dan los; Als de gekoppelde
gegevens met succes zijn gewist, knippert het driemaal langzaam en wordt het afgesloten. Herhaal
anders de bovenstaande stappen om te wissen

Clear the paired data of Remote
Press the test button untill the red light flash 4 times and then release; If the paired data is
cleared successfully, it will flashes three times slowly and exit. Otherwise, repeat the above
steps to clear

Wis de gekoppelde gegevens van de wifi + gekoppelde detector

Clear the paired data of Wifi+Interlinked detector

Houd de basisknop ingedrukt totdat het rode lampje 4 keer knippert en laat dan los; Als de
gekoppelde gegevens met succes zijn gewist, knippert het 3 keer langzaam en wordt het afgesloten.
Herhaal anders de bovenstaande stappen om te wissen

Press and hold the base button and untill the red light flash 4 times and then release; If the
paired data is cleared successfully, it will flashes 3 times slowly and exit. Otherwise, repeat the
above steps to clear

Wis de gekoppelde gegevens voor CO-detector

Clear the paired data of CO detector

Houd de knop ingedrukt totdat het groene lampje tussen helder en donker knippert en laat dan los.
Als het met succes is gewist, knippert het rode lampje 3 keer. herhaal anders deze stap om te wissen

Press and hold the button until the green light flashes between bright and dark, then release.
If it's cleared successfully, the red light will flash 3 times. otherwise, repeat this step to clear.

Dutch
Alle detectoren worden vóór verzending getest, wis eerst de gepaarde gegevens.

English for ref.
All the detectors are tested before shipment, please clear the paired data firstly.

Let bij het aansluiten op het aantal flitsen.
Alleen het Master-product, het rode lampje blijft ongeveer 1 munites knipperen,
die wacht op een andere detector om te koppelen.

When connecting, please pay attention to the number of flashes.
Only the Master product, the red light will keep flashing about 1 munites,
which is waiting for other detector to pair.

Connect: een of meer WIFI+gekoppelde rookmelders + een of meer RF gekoppelde rook- of
hittemelders + afstandsbediening

Connect: one or more WIFI+interconnected smoke detector + one or more RF interlinked
smoke or heat detector + remote

Verbind eerst de wifi + gekoppelde rookmelder met uw mobiel. Voer vervolgens onderstaande stappen
uit.
Stap 1: Druk op de basisknop voor elke wifi + onderling verbonden rookmelder (genaamd NO.1), laat
het rode lampje drie keer knipperen en laat het los. Op dit moment knippert het rode lampje
gedurende één minuut en wacht het tot een andere detector is gekoppeld. (als u het koppelen van
tevoren moet beëindigen, drukt u nogmaals op de knop)

Please connect the wifi+interconnected smoke detector to your mobile firstly. Then operate
below steps.
Step 1: Press the base button for any wifi+interconnected smoke detector(Called it NO.1), after
the red light flashes three times, release it. At this time, the red light flashes for one minutes
and waits for other detector to pair. (if you need to end the pairing in advance, press the button
again)

Stap 2: Druk op de basisknop voor de tweede wifi + onderling verbonden rookmelder (Noemde het NO.
2), laat het rode lampje twee keer knipperen. Na het loslaten, als de koppeling succesvol is, knippert
het rood licht drie keer langzaam)

Step 2: Press the base button for the second wifi+interconnected smoke detector(Called it NO.
2), after the red light flashes twice, release it. After releasing, If the pairing is successful, it
flashes red light three times slowly)

Stap 3: Druk op de knop van een willekeurige met RF verbonden rookmelder (noem het nr. 3) tot het
groene lampje twee keer knippert en laat dan los.

Step 3: Press the button of any RF interconnected smoke detector ( Call it NO. 3) untill the
green light flash twice and then release.

Stap 4: Druk op de testknop van de afstandsbediening totdat het rode lampje twee keer knippert en
laat dan los.

Step 4: Press the test button of remote untill the red light flash twice and then release.

Als u meer RF-onderling verbonden rookmelders wilt aansluiten, herhaalt u stap 3. en als u de
koppeling wilt beëindigen, drukt u op de basisknop van NO. 1.

If need connect more RF interconnected smoke detectors, repeat step 3. and when you want to
end the pairing, press the base button of NO. 1.

Dutch
Alle detectoren worden vóór verzending getest, wis eerst de gepaarde gegevens.

English for ref.
All the detectors are tested before shipment, please clear the paired data firstly.

Connect: 1pc CO-detector + WIFI + onderling verbonden rookmelder + een of meer RFgekoppelde rook- of hittemelders + afstandsbediening

Connect: 1pc CO detector+ WIFI+interconnected smoke detector + one or more RF
interlinked smoke or heat detector + remote

Verbind eerst de wifi + gekoppelde rookmelder met uw mobiel. Voer vervolgens onderstaande stappen
uit.
Stap 1: Druk op de knop van de CO-detector (bel NEE 1) totdat het groene lampje langzaam (3 keer)

Please connect the wifi+interconnected smoke detector to your mobile firstly. Then operate
below steps.

knippert, laat het los. Op dit moment knippert het rode lampje gedurende één minuut en wacht tot de
andere detector is gekoppeld.

Step 1: Press the button of CO detector(call NO. 1) until the green light flash slowly(3 times),
release it. At this time, the red light flashes for one minutes and waits for other detector to pair..

Stap 2: Druk op de basisknop voor wifi + onderling verbonden rookmelder (Noemde het NO. 2), laat
het rode lampje twee keer knipperen. Na het loslaten, als de koppeling succesvol is, knippert het rood
licht drie keer langzaam)

Step 2: Press the base button for wifi+interconnected smoke detector(Called it NO. 2), after
the red light flashes twice, release it. After releasing, If the pairing is successful, it flashes red
light three times slowly)

Stap 3: Druk op de knop van een RF-aangesloten rook- of hittedetector (Noem het NEE 3) totdat het
groene lampje 2 keer knippert en laat dan los.

Step 3: Press the button of any RF interconnected smoke or heat detector ( Call it NO. 3) untill
the green light flash 2 times and then release.

Stap 4: Druk op de testknop van de afstandsbediening totdat het rode lampje twee keer knippert en
laat dan los.

Step 4: Press the test button of remote untill the red light flash twice and then release.

Als u meer RF onderling verbonden rookmelders wilt aansluiten, herhaal dan stap 3. en als u het
koppelen wilt beëindigen, drukt u op de knop van NEE. 1.

If need connect more RF interconnected smoke detectors, repeat step 3. and when you want to
end the pairing, press the button of NO. 1.

Dutch
Alle detectoren worden vóór verzending getest, wis eerst de gepaarde gegevens.
Connect: een of meer RF-gekoppelde detectoren + afstandsbediening

English for ref.
All the detectors are tested before shipment, please clear the paired data firstly.
Connect: one or more RF interlinked detector + remote

Stap 1: Druk op de knop van een willekeurige met RF verbonden rookmelder (NO. 01 genoemd) totdat
het groene lampje 3 keer knippert en laat vervolgens los.

Step 1: Press the button of any RF interconnected smoke detector (called NO. 01) Untill the
green light flash 3 times and then release.

Stap 2: Druk op de tweede RF-rookmelder (genaamd NO. 2) tot het groene lampje twee keer knippert
en laat dan los.

Step 2: Press the second RF smoke detector(called it NO. 2) untill the green light flash twice
and then release.

Stap 3: Druk op de testknop van de afstandsbediening totdat het rode lampje twee keer knippert en
laat dan los.

Step 3:Press the test button of remote untill the red light flash twice and then release.

Als u meer RF-rookmelders wilt aansluiten, herhaalt u stap 3. en als u de koppeling wilt beëindigen,
drukt u op de testknop van NO. 1.

If need connect more RF interconnected smoke detectors, repeat step 3. and when you want to
end the pairing, press the test button of NO. 1.

