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1.   Hardwarecomponenten 

De volledige set van de netwerkmonitor bestaat uit twee verbonden kaarten (een radiokaart en een 

interfacekaart) in een plastic behuizing. De interfacekaart wordt met de PC verbonden via een USB‐

kabel. Als de USB‐kabel  is verbonden met de PC, zal een rode  led  in de plastic behuizing drie keer 

knipperen.  

  

2.   Softwarecomponenten 

De  installatiebestanden  voor  de  netwerkmonitor  zijn  meegeleverd.  Na  de  installatie  kan  de 

applicatie worden gestart op een Windows‐besturingssysteem.  

  

3.   Gebruikersinterface 

De  verbinding  en  communicatie  van  de  netwerkmonitor  met  de  netwerken  gebeurt  via  twee 

groepen opdrachten, enerzijds in het menu van het hoofdvenster en anderzijds in het venster van de 

geselecteerde Wi‐Safe 2 deelnemer. De Wi‐Safe 2 deelnemers worden weergegeven in twee vakken: 

"Actieve Wi‐Safe 2 deelnemers" en "Ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers".  

  

3.1  Menu van het hoofdvenster 

Hieronder  ziet  u  een  beschrijving  van  de  functie  van  de  menu‐items  in  het  menu  van  het 

hoofdvenster.  
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Bestand  

  

Het menu Bestand bevat twee submenu's.  

• Openen. Hiermee kunt u opgeslagen netwerkbestanden openen. Deze bestanden bevatten de 

gegevens van eerder gemonitorde netwerken.  

 

• Afsluiten. Hiermee kunt u de applicatie afsluiten.  

 

Seriële poort  

  

Het menu "Seriële poort" bevat één submenu.  

• Setup. Hiermee kunt u de seriële poort van de PC selecteren waarmee de netwerkmonitor is 

verbonden.  

 

Opdracht 
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In dit menu vindt u een  lijst  van verschillende opdrachten voor de netwerkapparaten, die elk een 

specifieke taak uitvoeren.  

• Netwerkgegevens  weergeven. Deze  opdracht  is  gericht  naar  de  netwerkmonitor  en  vraagt  de 

gegevens op  van  alle Wi‐Safe  2  deelnemers  (nodes)  in  het  huidige netwerk.  Als  antwoord 

geeft de netwerkmonitor een lijst weer van de SID‐nummers van de Wi‐Safe 2 deelnemers in 

het netwerk en het SID‐nummer van de netwerkmonitor.  

• Wi‐Safe  2  deelnemer  met  fout  zoeken.  Deze  opdracht  is  gericht  naar  alle  deelnemers  in  het 

netwerk.  Deelnemers  met  één  of  meerdere  fouten  zullen  een  SOS‐geluidssignaal  laten 

horen. Deelnemers zonder fouten zullen deze opdracht negeren en niets doen.  

• Ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers controleren. Een Wi‐Safe 2 deelnemer wordt als  "ontbrekend" 

beschouwd als deze niet kan worden bereikt en niet kan communiceren met de rest van de 

Wi‐Safe  2  deelnemers  in  het  netwerk.  Deze  opdracht  gaat  na  of  bepaalde  Wi‐Safe  2 

deelnemers niet reageren en geeft als antwoord een lijst weer van de SID‐nummers van de 

ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers.  

• Netwerk  reorganiseren.  Deze  opdracht  stuurt  een  lijst  van  de  bestaande  actieve  Wi‐Safe  2 

deelnemers  in  het  netwerk  en  vraagt  alle Wi‐Safe  2  deelnemers  om alle  ontbrekende Wi‐

Safe 2 deelnemers (alle Wi‐Safe 2 deelnemers die niet in de lijst staan) te verwijderen uit hun 

SID map. Het netwerk wordt vervolgens gereorganiseerd en er wordt een lijst weergegeven 

van de verwijderde en ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers.  

• Externe SID map opvragen. Elk Wi‐Safe 2 deelnemer in het netwerk moet een identieke kaart van 

alle  Wi‐Safe  2  deelnemers  in  het  netwerk  bevatten.  Deze  opdracht  is  gericht  aan  een 

specifieke Wi‐Safe 2 deelnemer en vraagt de kaart op met alle Wi‐Safe 2 deelnemers. U kunt 

de  bedoelde Wi‐Safe  2  deelnemer  selecteren  in  een  vervolgkeuzelijst  met  alle Wi‐Safe  2 

deelnemers in het netwerk. Als antwoord wordt de SID map weergegeven (lijst van alle SID‐

nummers in het netwerk). Deze opdracht kan worden gebruikt om na te gaan of het netwerk 

met succes is gereorganiseerd door de SID maps van verschillende Wi‐Safe 2 deelnemers te 

controleren.  

• Externe status opvragen. Met deze gerichte opdracht wordt de status van een specifieke Wi‐Safe 

2  deelnemer  opgevraagd.  U  kunt  de  bedoelde  Wi‐Safe  2  deelnemer  selecteren  in  een 

vervolgkeuzelijst  van  alle  Wi‐Safe  2  deelnemers  in  het  netwerk.  Als  antwoord  geeft  de 

betreffende deelnemer de statusinformatie weer, zoals beschreven in punt 3.4.  

• Wi‐Safe 2 deelnemer testen. Deze gerichte opdracht vraagt een specifieke Wi‐Safe 2 deelnemer 

om de zoemer te activeren en een testsignaal te laten horen. U kunt de bedoelde Wi‐Safe 2 

deelnemer selecteren in een vervolgkeuzelijst van alle Wi‐Safe 2 deelnemers in het netwerk. 

Als antwoord zal de betreffende deelnemer een geluidssignaal  laten horen, op voorwaarde 
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dat  het  netwerk  stabiel  is  en  er  geen  berichten  tussen  de  Wi‐Safe  2  deelnemers  blijven 

hangen. Anders zullen alle Wi‐Safe 2 deelnemers een geluidssignaal laten horen.  

• Chirp‐monitor  starten.  Dit  is  een  speciale  opdracht  voor  de  netwerkmonitor  om  andere 

netwerken,  radioverkeer  of  willekeurige  ruis  te  vinden  die  het  netwerk  van  de 

netwerkmonitor mogelijk kunnen verstoren. Als antwoord geeft de netwerkmonitor om de 

twee  seconden  het  aantal  gedetecteerde  "chirps"  weer  die  geen  deel  uitmaken  van  het 

netwerk. Dit aantal wordt weergegeven in het hoofdvenster. Als het aantal lager is dan 10, 

zou er geen merkbare invloed mogen zijn op de prestaties van het netwerk. Hoe meer chirps 

er echter worden gedetecteerd, hoe lager de prestaties van het netwerk.  

  

  

Taal  

In dit menu ziet u een keuzelijst met de talen die deze applicatie ondersteunt.  

  

Weergave  

  

Dit menu bevat het submenu "Berichten", dat alle doorgestuurde en ontvangen berichten weergeeft 

tussen de netwerkmonitor en de PC.  
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3.2   Weergavevakken 

Nadat de netwerkmonitor  is opgenomen  in  een netwerk of nadat de opdracht  "Netwerkgegevens 

weergeven" is gegeven, worden de opgevraagde Wi‐Safe 2 deelnemers op de SID map weergegeven 

in de weergavevakken. Het bovenste vak toont de Wi‐Safe 2 deelnemer van de netwerkmonitor en 

alle  actieve Wi‐Safe  2  deelnemers  die  er  reeds mee  hebben  gecommuniceerd.  Het  onderste  vak 

toont  alle  ontbrekende  Wi‐Safe  2  deelnemers  die  nog  niet  hebben  gecommuniceerd  met  de 

netwerkmonitor of  die  al meer dan drie minuten geen  contact meer hebben met de monitor. De 

netwerkmonitor wordt altijd in het groen weergegeven in het bovenste vak.  

Als de monitor een bericht detecteert van de ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemer, wordt de Wi‐Safe 2 

deelnemer verwijderd uit het vak "Ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers" en in het vak "Actieve Wi‐

Safe 2 deelnemers" geplaatst. Op dezelfde manier zal een Wi‐Safe 2 deelnemer die langer dan drie 

minuten  niet  heeft  gecommuniceerd, worden  beschouwd  als  "ontbrekend"  en worden  verplaatst 

van het bovenste naar het onderste vak.  
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3.3 Controleknoppen van de Wi‐Safe 2 deelnemers  

Elk Wi‐Safe 2 deelnemer in het netwerk wordt weergegeven door een vierkant vakje bestaande uit 

een opdrachtknop met daarin het SID‐nummer van de Wi‐Safe 2 deelnemer, een label met daarop 

de deelnemer en het  type en zes signaalbalkjes die de signaalsterkte van de Wi‐Safe 2 deelnemer 

weergeven die de monitor heeft ontvangen.  

 

3.3.1 Label van de Wi‐Safe 2 deelnemer  

Het label van de Wi‐Safe 2 deelnemer blijft leeg tot de ID‐informatie van de deelnemer is ontvangen 

van de Wi‐Safe 2 deelnemer. Daarna wordt het type weergegeven.  

3.3.2 Signaalbalkjes van de Wi‐Safe 2 deelnemer  

De ontvangen signaalsterkte (tot 100 dBm) wordt weergegeven in de signaalbalkjes. Hoe sterker het 

signaal, hoe meer groene balkjes er worden weergegeven.  

Als  u met  de muis  over  de  controleknop  van  de Wi‐Safe  2  deelnemer  beweegt,  verschijnt  er  een 

tooltip.  De  tooltip  geeft  de  SID  van  de Wi‐Safe  2  deelnemer  weer,  evenals  de  deelnemer‐ID,  de 

ontvangen signaalsterkte en de verstreken tijd sinds het laatste contact.  
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3.3.3 Opdrachtknop van de Wi‐Safe 2 deelnemer  

Als u op de opdrachtknop klikt, wordt het venster van de Wi‐Safe 2 deelnemer weergegeven met 

een lijst van Wi‐Safe 2 opdrachten om informatie op te vragen van de Wi‐Safe 2 deelnemer, de Wi‐

Safe  2  deelnemer  te  testen  en  de  Wi‐Safe  2  deelnemer  te  verwijderen  uit  het  netwerk,  zoals 

hieronder beschreven.  

3.4 Opdrachten in het venster van de Wi‐Safe 2 deelnemer  

  

Het venster van de Wi‐Safe 2 deelnemer bevat zeven opdrachten:  

• ID‐informatie opvragen. Deze opdracht wordt  gebruikt om de  ID‐informatie  van de deelnemer 

op te vragen. Deze informatie omvat het deelnemermodel en de ID van de deelnemer. Deze 

opdracht  moet  altijd  eerst  worden  gegeven,  aangezien  de  ID‐informatie  nodig  is  voor  de 

gerichte  opdrachten.  Dit  is  een  gerichte  opdracht  en  er  moet  een  antwoord  van  de 

betreffende  deelnemer  door  de  netwerkmonitor  worden  ontvangen.  Als  u  op  de 

opdrachtknop  klikt,  verschijnt  het  volgende  venster  met  een  voortgangsbalk  en  de 

verstreken  tijd  sinds  de  klik.  U  kunt  de  gebruikersinterface  niet  gebruiken  tot  u  een 

antwoord krijgt of er 30 seconden zijn verstreken en u op de knop OK klikt. 
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Als de netwerkmonitor de  ID‐informatie heeft ontvangen, wordt het voortgangsvenster als 

volgt weergegeven:  

  
 

Als er na 30 seconden geen informatie is ontvangen, wordt het voortgangsvenster als volgt 

weergegeven:  

  
 

Als u met de muis over deze opdrachtknop beweegt, verschijnt er een tooltip met de laatst 

ontvangen ID‐informatie.  



10  
  

  

• Externe  status  opvragen. Deze  opdracht  wordt  gebruikt  om  informatie  op  te  vragen  over  de 

externe  status  van  de  deelnemer.  Deze  informatie  omvat  de  firmware‐revisie  van  de 

radiomodule, de batterijspanning en de batterijstatus. Dit is een gerichte opdracht en er mag 

alleen  een  antwoord  van  de  betreffende  deelnemer  worden  ontvangen.  Als  u  op  de 

opdrachtknop  klikt,  verschijnt  het  volgende  venster  met  een  voortgangsbalk  en  de 

verstreken  tijd  sinds  de  klik.  U  kunt  de  gebruikersinterface  niet  gebruiken  tot  u  een 

antwoord krijgt of er 30 seconden zijn verstreken en u op de knop OK klikt. 

  

Als  de  netwerkmonitor  het  statusrapport  van  de  deelnemer  heeft  ontvangen,  wordt  het 

voortgangsvenster als volgt weergegeven:  
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Als er na 30 seconden geen informatie is ontvangen, wordt het voortgangsvenster als volgt 

weergegeven:  

  
 

Als u met de muis over deze opdrachtknop beweegt, verschijnt er een tooltip met het laatst 

ontvangen statusrapport van de deelnemer.  

  

• Foutdetails opvragen. Deze opdracht wordt gebruikt om de foutstatus van de deelnemer op te 

vragen.  De  opgevraagde  informatie  omvat  de  ADC‐status,  de  status  van  de 

temperatuurdiode,  het  SD‐batterijniveau,  de  SD‐batterij‐impedantie,  de  kamerstatus,  de 

kalibratiestatus, de status van de radiomodule, de batterijstatus van de radiomodule, de SPI‐

bufferstatus,  de  EEPROM‐status,  de  EEPROM‐bufferstatus  en  de  thermoptek‐status.  Dit  is 

een gerichte opdracht die pas kan worden gegeven als de  ID‐informatie van de deelnemer 

beschikbaar  is.  Als  u  op  de  opdrachtknop  klikt,  verschijnt  het  volgende  venster  met  een 

voortgangsbalk  en  de  verstreken  tijd  sinds  de  klik.  U  kunt  de  gebruikersinterface  niet 

gebruiken  tot  u  een  antwoord  krijgt  of  er  30  seconden  zijn  verstreken  en  u  op  de  knop 

OK klikt. 
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Als de netwerkmonitor de details van de fout van de deelnemer heeft ontvangen, wordt het 

voortgangsvenster als volgt weergegeven:  

  
  

Als er na 30 seconden geen informatie is ontvangen, wordt het voortgangsvenster als volgt 

weergegeven:  

  
  

Als u met de muis over deze opdrachtknop beweegt, verschijnt er een tooltip met de laatst 

ontvangen details van de fout.  
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• Fouten controleren. In het geheugen van elke deelnemer wordt de  foutenhistorie opgeslagen. 

Deze  opdracht  wordt  gebruikt  om  het  geheugen  van  de  deelnemer  uit  te  lezen  en  te 

controleren of de foutenhistorie leeg is, dan wel of er fouten zijn geregistreerd. Een waarde 

niet gelijk aan 0 wijst op het bestaan van een foutenhistorie. Dit is een gerichte opdracht die 

pas kan worden gegeven als de ID‐informatie van de deelnemer beschikbaar is. Als u op de 

opdrachtknop  klikt,  verschijnt  het  volgende  venster  met  een  voortgangsbalk  en  de 

verstreken  tijd  sinds  de  klik.  U  kunt  de  gebruikersinterface  niet  gebruiken  tot  u  een 

antwoord krijgt of er 30 seconden zijn verstreken en u op de knop OK klikt.  

  

Als  de  netwerkmonitor  geen  status  van  de  foutenhistorie  heeft  ontvangen,  wordt  het 

voortgangsvenster als volgt weergegeven:  
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Als de netwerkmonitor echter een bevestiging van het bestaan van een foutenhistorie heeft 

ontvangen, wordt het voortgangsvenster als volgt weergegeven:  

  
  

Als er na 30 seconden geen informatie is ontvangen, wordt het voortgangsvenster als volgt 

weergegeven:  

  
  

Als u met de muis over deze opdrachtknop beweegt, verschijnt er een tooltip met de laatst 

ontvangen status van de foutenhistorie van de deelnemer.  
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• Batterijspanning opvragen. Deze opdracht  vraagt de batterijspanning van de deelnemer op. De 

deelnemer stuurt de huidige batterijspanning terug in millivolt. Dit is een gerichte opdracht 

die pas kan worden gegeven als de ID‐informatie van de deelnemer beschikbaar is. Als u op 

de  opdrachtknop  klikt,  verschijnt  het  volgende  venster  met  een  voortgangsbalk  en  de 

verstreken  tijd  sinds  de  klik.  U  kunt  de  gebruikersinterface  niet  gebruiken  tot  u  een 

antwoord krijgt of er 30 seconden zijn verstreken en u op de knop OK klikt. 

  
 

Als de netwerkmonitor de batterijspanning van de deelnemer heeft ontvangen, wordt het 

voortgangsvenster als volgt weergegeven:  
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Als er na 30 seconden geen informatie is ontvangen, wordt het voortgangsvenster als volgt 

weergegeven:  

  
  

Als u met de muis over deze opdrachtknop beweegt, verschijnt er een tooltip met de laatst 

ontvangen batterijspanning van de deelnemer.  

  

  

• Wi‐Safe 2 deelnemer testen. Deze opdracht vraagt de betreffende deelnemer om de zoemer  te 

activeren  en  het  testsignaal  te  laten  horen.  Omdat  deze  opdracht  naar  andere Wi‐Safe  2 

deelnemers  kan  worden  gepropageerd,  zullen  alle  Wi‐Safe  2  deelnemers  het  testsignaal 
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laten  horen,  als  het  netwerk  niet  stabiel  is  en  er  veel  verkeer  tussen  de  Wi‐Safe  2 

deelnemers  is  blijven  hangen.  Als  u  op  de  opdrachtknop  klikt,  verschijnt  het  volgende 

venster met een bericht en kunt u de gebruikersinterface niet meer gebruiken tot u op de 

knop OK klikt.  

  
 

• Wi‐Safe 2 deelnemer verwijderen. Deze opdracht wordt gebruikt om het netwerk te reorganiseren 

door de geselecteerde Wi‐Safe 2 deelnemer te verwijderen uit de SID map van alle andere 

Wi‐Safe  2  deelnemers  in  het  netwerk.  Als  u  op  de  opdrachtknop  klikt,  verschijnt  het 

volgende  venster  met  een  voortgangsbalk  en  de  verstreken  tijd  sinds  de  klik.  U  kunt  de 

gebruikersinterface  niet  gebruiken  tot  u  een  antwoord  krijgt  of  er  60  seconden  zijn 

verstreken en u op de knop OK klikt. 

  

  

Als  de  netwerkmonitor  de  bevestiging  heeft  ontvangen,  zal  het  voortgangsvenster  de 

verwijderde Wi‐Safe 2 deelnemer tonen als momenteel ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemer.  
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Om  de  succesvolle  verwijdering  van  de  Wi‐Safe  2  deelnemer  te  bevestigen,  moet  deze 

opdracht worden gevolgd door de opdracht  "Externe SID map opvragen" voor een van de 

resterende  Wi‐Safe  2  deelnemers,  gevolgd  door  de  opdracht  "Ontbrekende  Wi‐Safe  2 

deelnemers  controleren"  en  vervolgens  de  opdracht  "Netwerkgegevens  weergeven".  De 

verwijderde Wi‐Safe 2 deelnemer moet worden uitgeleerd door op de knop  te drukken of 

fysiek uit het signaalbereik van het netwerk worden verwijderd.  

Als er na 60 seconden geen bevestiging is ontvangen, wordt het voortgangsvenster als volgt 

weergegeven:  

  

 

4.   Opname in het netwerk  

Volg de volgende stappen om de netwerkmonitor op te nemen in het netwerk:  

• Verbind de netwerkmonitor via de USB‐kabel met de PC.  

• Selecteer in het menu "Seriële poort" de correcte poort uit de beschikbare lijst. Als er geen 

andere  apparaten  met  de  PC  zijn  verbonden,  ziet  u  alleen  de  poort  waarmee  de 

netwerkmonitor is verbonden en kunt u alleen deze poort selecteren.  

• Klik op de knop "Inleren" rechtsboven in het hoofdvenster.  

• De  rode  led  in de behuizing van de netwerkmonitor  zal  gedurende vijf  seconden branden. 

Tijdens  deze  vijf  seconden moet  u  op  de  testknop  van  een  van  de Wi‐Safe  2  deelnemers 

drukken.  

• Als  de  netwerkmonitor met  succes  is  opgenomen  in  het  netwerk,  knippert  de  rode  led  5 

keer. Vervolgens wordt de netwerkkaart naar de PC gestuurd waarop de  controleknoppen 

van de Wi‐Safe  2  deelnemers worden weergegeven  in  de weergavegebieden  "Actieve Wi‐

Safe 2 deelnemers" of "Ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers". 

 

Het  is  belangrijk  dat  er  geen Wi‐Safe  2  deelnemers  meer  worden  ingeleerd  en  aan  het  netwerk 

worden  toegevoegd  nadat  de  netwerkmonitor  is  ingeleerd.  Als  er Wi‐Safe  2  deelnemers moeten 

worden  toegevoegd,  moet  de  verbinding  van  de  netwerkmonitor  met  de  PC  worden  verbroken 

alvorens de inleerprocedure voor de nieuwe Wi‐Safe 2 deelnemers uit te voeren.  

  

5. Kleur van de controleknoppen van de Wi‐Safe 2 deelnemers  

De  kleur  van  de  weergegeven  controleknop  van  de Wi‐Safe  2  deelnemer  geeft  de  status  van  de 

deelnemer weer:  
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• Lichtgrijs. De deelnemer bevindt zich in normale werkstatus.  

• Rood. De deelnemer bevindt zich in alarmstatus.  

• Oranje. De deelnemer bevindt zich in off‐base‐status.  

• Geel. De deelnemer bevindt zich in foutstatus.  

 

De  kleur  van  de  controleknop  wordt  bijgewerkt  zodra  de  netwerkmonitor  nieuwe  informatie 

ontvangt van de betreffende deelnemer.  

6. Opsporing van ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers 

Nadat de netwerkmonitor is opgenomen in het netwerk en alle bestaande Wi‐Safe 2 deelnemers zijn 

weergegeven, moet u het netwerk minstens 5 minuten  laten "rusten". Als er Wi‐Safe 2 deelnemers 

worden weergegeven in het weergavegebied "Ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers", controleer dan de 

communicatiestatus van die Wi‐Safe 2 deelnemers door er met de muis over te bewegen. Als een Wi‐

Safe 2 deelnemer de status "Nog geen contact" heeft, dan ontbreekt deze waarschijnlijk. Een Wi‐Safe 

2  deelnemer  wordt  als  "ontbrekend"  beschouwd  als  deze  niet  kan  worden  bereikt  en  niet  kan 

communiceren  met  de  rest  van  de  Wi‐Safe  2  deelnemers  in  het  netwerk.  In  die  situatie  moet  u 

minstens  twee  keer  een  opdracht  "Ontbrekende Wi‐Safe  2  deelnemers  controleren"  geven  om  de 

communicatiestatus  van  de  Wi‐Safe  2  deelnemers  in  het  netwerk  te  bevestigen.  Aangezien  de 

netwerkmonitor geen deel uitmaakt van de SID map en door middel van de SID van andere Wi‐Safe 2 

deelnemers  communiceert  met  de  rest  van  de  Wi‐Safe  2  deelnemers,  is  het  belangrijk  om  de 

onderstaande stappen te volgen om bij het zoeken naar ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers de juiste 

resultaten te verkrijgen: 

 Klik op de Wi‐Safe 2 deelnemeropdracht van de eerste SID in het netwerk (gewoonlijk SID0) en 

vraag vervolgens de ID‐informatie ervan op, ook als die reeds beschikbaar is. 

 De kans is groot dat u geen antwoord krijgt met de ID‐informatie als er ontbrekende Wi‐Safe 2 

deelnemers zijn, maar dat maakt in dit stadium niet uit. 

 Geef  de  opdracht  "Ontbrekende  Wi‐Safe  2  deelnemers  controleren"  in  het  menu  van  het 

hoofdvenster. Het kan een minuut of langer duren alvorens u een antwoord krijgt en de lijst 

van ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers is gecontroleerd. 

 Klik op de Wi‐Safe 2 deelnemeropdracht van eender welke SID in het netwerk (niet de eerste) 

en vraag vervolgens de ID‐informatie ervan op, ook als die reeds beschikbaar is. 

 De kans is groot dat u geen antwoord krijgt met de ID‐informatie als er ontbrekende Wi‐Safe 2 

deelnemers zijn, maar dat maakt in dit stadium niet uit. 

 Geef  de  opdracht  "Ontbrekende  Wi‐Safe  2  deelnemers  controleren"  in  het  menu  van  het 

hoofdvenster. Het kan een minuut of langer duren alvorens u een antwoord krijgt en de lijst 

van ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers is gecontroleerd. 

Nu beschikt u over de uiteindelijke lijst van ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers. Het is van cruciaal 

belang dat u deze ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers verwijdert door het netwerk te reorganiseren. 

Anders zal het netwerk niet normaal werken. Ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers zorgen ervoor dat 

berichten komen vast te zitten tussen Wi‐Safe 2 deelnemers en niet kunnen worden afgeleverd en 

dat de antwoorden op nieuwe berichten aanzienlijk worden vertraagd.  
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7.   Het netwerk reorganiseren  

Om  de  ontbrekende  Wi‐Safe  2  deelnemers  te  verwijderen,  kunnen  de  volgende  stappen  worden 

uitgevoerd nadat de ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers zijn geïdentificeerd: 

 

 Geef de opdracht  "Netwerk  reorganiseren"  in het menu van het hoofdvenster. Het  kan een 

minuut of  langer duren alvorens u een antwoord krijgt met een  lijst van de verwijderde Wi‐

Safe 2 deelnemers die nu als "ontbrekend" zijn aangemerkt. 

 

 Klik op de Wi‐Safe 2 deelnemeropdracht van de eerste SID in het netwerk (gewoonlijk SID0) en 

vraag vervolgens de ID‐informatie ervan op, ook als die reeds beschikbaar is. 

 

 Geef  de  opdracht  "Ontbrekende  Wi‐Safe  2  deelnemers  controleren"  in  het  menu  van  het 

hoofdvenster. Het kan een minuut of  langer duren alvorens u een antwoord krijgt en de lijst 

van ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers is gecontroleerd. Er mogen geen ontbrekende Wi‐Safe 

2 deelnemers zijn. Als er toch ontbrekende Wi‐Safe 2 deelnemers zijn, herhaal dan de stappen 

in punt 6 en 7. 

 

 Geef  de  opdracht  "Netwerkgegevens  weergeven"  en  controleer  het  netwerk  dat  is 

gereorganiseerd. 

 

 Bevestig dat het netwerk op correcte wijze is gereorganiseerd door de opdracht "Externe SID 

map opvragen" te geven voor de eerste Wi‐Safe 2 deelnemer en eender welke andere Wi‐Safe 

2  deelnemer.  De  opgevraagde  lijst  van  Wi‐Safe  2  deelnemers  moet  in  beide  gevallen 

overeenkomen  met  de  Wi‐Safe  2  deelnemers  die  door  de  netwerkmonitor  worden 

weergegeven. 

 

 


