
Handleiding 

Alle melders worden vóór verzending getest, wis eerst de gegevens.

1.1 Wis de gegevens van de koppelbare rookmelders en hittemelders

Druk op de testknop 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.

1.2 Wis de gegevens van afstandsbediening 

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. 

1.3 Wis de gegevens van de wifi + gekoppelde rookmelder

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.

1.4 Wis de gekoppelde gegevens voor CO-melder

Houd de testknop 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.

1.5 Koppel: een of meer WIFI rookmelders + een of meer koppelbare rook- of hittemelders + 

afstandsbediening of Co melder

Verbind eerst de wifi rookmelder met uw mobiel. Voer vervolgens onderstaande stappen uit.

Stap 1: Druk op de basisknop van de wifi + rookmelder (genaamd Nr.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.

Stap 2: Druk op de basisknop voor de tweede wifi rookmelder (Noem het Nr. 2), laat het rode 

lampje twee keer knipperen. En laat los Na het loslaten, als de koppeling succesvol is, knippert 

het rode lampje drie keer langzaam)

1.6 koppelen van een koppelbare rookmelder.

Stap 3: Druk op de testknop van een willekeurige koppelbare rookmelder (noem het nr. 3) tot het 

groene lampje twee keer knippert en laat dan los.

afstandsbediening koppelen druk op de testknop van de afstandsbediening totdat het rode 

lampje twee keer knippert en laat dan los.

Als u meer RF-onderling verbonden rookmelders wilt aansluiten, herhaalt u stap 3.



.

1.7 Koppelen van een CO-Melder + WIFI rookmelder + koppbare rookmelder of 

hittemelders + afstandsbediening

Verbind eerst de wifi + rookmelder met uw mobiel. En voer vervolgens onderstaande stappen uit.

Stap 1: Druk op de testknop van de CO-melder tot dat het groene lampje langzaam (3 keer) 

knippert, laat het los. Op dit moment knippert het rode lampje gedurende één minuut en wacht 

tot de andere demelders zijn gekoppeld.

Stap 2: Druk op de basisknop van wifi rookmelder en laat het rode lampje twee keer knipperen. 

En dan loslaten Na het loslaten, als de koppeling succesvol is, knippert het rode lampje drie keer 

langzaam)

Stap 3: Druk op de testknop van een koppelbare rook- of hittedetector totdat het groene lampje 2 

keer knippert en laat dan los. Als de koppeling succesvol is, knippert het groene lampje 3 keer

Stap 4: Druk op de testknop van de afstandsbediening totdat het rode lampje twee keer knippert 

en laat dan los.

Als u meer koppelbare rookmelders wilt aansluiten, herhaal dan stap 3. en als u het koppelen wilt 

beeidgen drukt op de basisknop

1.8 koppel een of meerdere koppelbare rookmelders + afstandsbediening

Stap 1: Druk op de testknop van een willekeurige koppelbare rookmelder totdat het groene 

lampje 3 keer knippert en laat vervolgens los. Op dit moment knippert het groene lampje 

gedurende één minuut en wacht tot de andere demelders zijn gekoppeld.

Stap 2: Druk op de tweede koppelbare rookmelder tot het groene lampje twee keer knippert en 

laat dan los.

Stap 3: Druk op de testknop van de afstandsbediening totdat het rode lampje twee keer knippert 

en laat dan los.

Als u meer koppelbare rookmelders wilt aansluiten, herhaalt u stap 3. en als u de koppeling wilt 

beëindigen, drukt u op de testknop van koppelstation 

1.9 Wifi Rookmelder verbinden met het wifi netwerk

Stap 1: Download de Smart Life of Tuya Smart app. Druk op de basisknop van de wifi 

rookmelder laat het rode lampje 5 keer keer knipperen en laat het los. Op dit moment knippert 

het rode lampje gedurende één minuut.

Stap 2: Open de app en klik op Beveiligings sensor klik dan op Rook alarm (Wi-Fi)

Stap 3: Selecteer je 2.4GHz wi-fi netwerk/ LET OP zet de 5GHz uit tijdens de installatie zorg er 

voor dat de wifi verbinding goed is.




