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Handleiding 

Deze handleiding bevat belangrijke informatie 
over hoe uw X-Sense-afstandsbediening 
werkt Lees deze handleiding volledig door 
voordat u de afstandsbediening installeert en 
gebruikt. Als u deze afstandsbediening installeert 
voor gebruik door anderen, moet u deze 
handleiding (of een kopie ervan) achterlaten bij 
de eindgebruiker 

Inleiding 

Dankuwel voor het aanschaffen van onze 
afstandsbediening voor uw rookmelder. De 
producten van X-Sense worden verbeterd en 
het productportfolio wordt constant uitgebreid, 
dus bezoek gerust onze website om deel te 

nemen aan ons nieuws. RCOl is een speciale 

afstandsbediening voor X-Sense rookmelders 
XSOl-W die draadloos zijn verbonden. De 
eenheid regelt eenvoudig de onderling 
verbonden rookmelders, wat gebruikers de 
moeite bespaart om omhoog te reiken en naar 

het plafond te reiken om alarmen te testen of om 
de piuzefunctie te activeren. Het is prettig om 
niet op h1dders te hoeven st.i.!ln en op stoelen 

te balanceren als de afstand tot het plafond hoog 
is. NOTmE/ Dezeafstandsbedieningpastnietop 

andere modellen dan hierboven vermeld. 

Belangrijke velllgheldslnstructles 
en richtlijnen 

Houd de testknop niet langer ingedrukt dan 
in deze handleiding wordt aanbevolen. Druk 
ook niet meerdere keren, wacht tot de 
rookmelders voldoende tijd te hebben 
gehad om te reageren. Verander in geen enkel 
geval van apparaat, gebruik het product alleen 
waarvoor het bedoeld is. Gebruik alleen de 
gespecificeerde batterijen en zorg ervoor dat 
de polariteitsmarkering overeenkomt met het 
opstarten en vervangen van de batterij 

Inhoud van de verpakking 

1 x Afstandsbediening (inclusief batterij) 

1 x Zelfklevende  tape 

1 xSleutel 

2 x Schroef 

2X Plug 

1 x Handleiding 

Productoverzicht 

Gebruiksaanwijzing 

Batterij installatie 

Open de achterplaat door de meegeleverde 
sleutel in de sleuf aan de onderkant van 
de achterkant van de afstandsbediening 
te steken. Verwijder de isolatiefolie van de 
knoopcel batterij. Zorg ervoor dat de batterij 
correct gepolariseerd is (match de plussen en 
minnen met de markeringen), plaats de batterij 
op zijn plaats en sluit de achterplaat 

Koppel de afstandsbediening met 
X-Sense rookmelder XS01-W {apart 
verkrijgbaar) 

1. Werk met slechts twee units tegelijk, 
één rookmelder en één afstandsbediening 

2. Draai de grondplaat van de rookmelder in de 
richting van het open slotje aan de zijkant.  De 
testknop op de melder knippert nu één keer 
kort rood

3. Druk vier keer op de test-/pauzeknop op de 
rookmelder, deze unit piept één keer en de 
rode LED zal langzaam knipperen om aan 
te geven dat de melder in de 
koppelingsmodus is en wacht op een 
nieuwe unit 

4. Druk tweemaal op de test / pauze-knop op de 
afstandsbediening, de LED knippert snel, wat 
aangeeft dat hij nu naar een apparaat zoekt 
om verbinding mee te maken 

5. Draai de grondplaat van de rookmelder weer 
richting het dichte slotje

6. Nadat u met succes een gekoppelde groep 
heeft gemaakt, piepen beide apparaten 
één keer. De koppelmodus is nu beeindigd. 
De rookmelder gaat nu in stand-by modus.

nu in de normale bewakingsmodus bevindt. De 
LED-indicator op de afstandsbediening brandt 

constant en gaat na ongeveer 3 seconden uit 

Test de draadloze verbinding 
tussen de rookmelders 

1. Houd de testknop ingedrukt binnen het bereik 
van de afstandsbediening. De LED-indicator 
op de afstandsbediening gaat knipperen 

2. Nadat de rookmelders het signaal hebben 

ontvangen (duurt ongeveer 7 seconden}, gaan 
hun LED-indicatoren knipperen en gaan de 

rookmelders continu af. 

3. Laat de testknop los, de LED-indicator op de 
afstandsbediening stopt met knipperen om 

aan te geven dat het testen is beëindigd en het 
alarmsignaal stopt 

Zet rookmelders stil 

Druk op de hush knop om de rookmelders uit te 
zetten als er alarmen zijn om een bekende reden, 
zoals kookdampen, stoom of iets dergelijks, 
wat storende valse alarmen kan veroorzaken. 

NOTITIE! Zet nooit alarmen uit waarvan u de 

oorsprong niet weet, onderzoek eerst voordat u het 

alarm uitzet. 

Tijdens een alarmtoestand, klik dan 

op de hush knop en alle gekoppelde apparaten 
met de eerste rookmelder zullen stoppen 
met alarmeren. Druk nogmaals om het 
geactiveerde rookalarm uit te zetten. De LED op 

de afstandsbediening knippert blauw bij elke 
druk om te bevestigen dat het de opdracht heeft 
ontvangen. 

Hoe de batterijstatus van de 
afstandsbediening te testen 

In de stand-bymodus (niet-alarm modus): als u 
kort op de testknop op de afstandsbediening 
klikt, knippert de LED-indicator op de 

afstandsbediening blauw, wat een normale 
werking en voldoende batterijniveau aangeeft 

Technische specificaties 

Transmissiefrequentie 868 MHz 

Bereik van de 15 m 
afstandsbediening 
Minimale en maximale 0-50 •c 
temperatuur 

Type batterij 3V 
CR2032 Lithium Batterij 

Levensduur batterij 1 jaar 

Oplossingen 

Probleem Oplossing 

De indicator De isollltiefolie Verwijder de 
op de op de isol1tiefolie 
afstandsb- batterij is er 
ediening niet afgehaald 
licht niet op De batterij is Haal de batterij 
als ik op de niet correct eruit en plaats deze 
knop druk geplaatst opnieuw. Zorg 

(polarisatie of ervoor dat de 
positie) contacten schoon 

De batterij is Vervang door een 
bijna leeg. nieuwe batterij 

Het Koppelen Koppel de 

rookalarm mislukt afstandsbediening 
reageert en rookmelders 
niet op de opnieuw 
afstandsb- Buiten bereik Ga naar een 
ediening of storing van dichterbij gelegen 

de omgeving locatie of een 

/ andere andere plaats 
apparaten en probeer het 

opnieuw. 

Ll!t op! Het bereik van de afstandsbediening is 

afhankelijk van veel factoren. De werkingsafstand 

varieert afhankelijk van de werkelijke 

gebruiksomgeving ofradio-omgevingsfactaren van 

andere elektronische apparaten in de buurt. Voorkom 

communicatieproblemen ofonderbrekingen door 

na te denken over alles wot de radiocommunicatie 

kan beïnvloeden. Elektromagnetische golven kunnen 

worden gegenereerd door verschillende apparaten, 

zoals televisies, inductiekookplaten of magnetrons. 

Milieubescherming 

Elektrisch afval mag nooit bij het normale huisvuil 
worden gegooid. Recycle het apparaat en de 
batterijen waar recyclingfaciliteiten zijn. Neem 
contact op met uw plaatselijke overheid of dealer 
voor advies over recycling 

-

Fabrikant 

X-Sense lnnovations Co., Ltd 
Adres: 8◄-503-D, Tower 8, Kexing Science 
PMli:., No. 15 Keyu1n Ro1d, Technology PMli:. 
Community, Yueh1i Avenue, N21nsh21n District, 
Shenzhen, 518057, CHINA 
Email: support@x-sense.com 






