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Onderhouds- en gebruikersvoorschriften

Blauwe stofhoes
Tot aan de oplevering is de rookmelder beschermd tegen binnendringend bouwstof door middel van de bijgeleverde stofhoes. Bewaar 
deze stofhoes en maak er later gebruik van indien u de kamer stoffeert of als er andere (verbouwings)werkzaamheden plaatsvinden 
waarbij veel stof vrij komt. Vergeet de hoes niet te verwijderen zodra de klus geklaard is.

Reinigen
Rookmelders zijn gevoelig voor stof. Ter voorkoming van ongewenst alarm is het dus zaak om de melder afhankelijk van de 
omstandigheden, maar minstens twee keer per jaar goed schoon te maken. Gebruik hiervoor de stofzuiger met het zachte borstelge-
deelte.

Testen
Om de goede werking van rookmelders te kunnen waarborgen is het noodzakelijk de melders regelmatig te controleren:

 I controleer of de groene LED, die aangeeft dat de netspanning aanwezig is, brandt.

 I controleer of de rode LED 1 keer per 40 sec. knippert. Dit geeft aan dat melder goed functioneert.

 I controleer de werking van de rookmelder door de testknop in te drukken totdat de melder in alarm gaat.

 I controleer of gekoppelde melders ook in alarm gaan en herhaal de test afzonderlijk bij iedere melder.

Ongewenst alarm
Het kan zijn dat een rookmelder een ongewenst alarm geeft doordat de rookmelder reageert op bijvoorbeeld stof in combinatie met 
een grote luchtcirculatie. Bij gekoppelde melders wordt de melder die het alarm heeft veroorzaakt herkend aan het snel knipperen van 
de rode LED. Reinig vervolgens de betreffende rookmelder.

Lage batterijspanning of vervuiling
Indien de melder iedere 40 sec. een kort piepsignaal geeft waarbij tegelijkertijd de rode LED 1 keer knippert, dient de batterij te worden 
vervangen. Gebruik hiervoor hetzelfde type en test de rookmelder op de goede werking nadat de batterij is vervangen.

Indien de melder iedere 40 sec. een kort piepsignaal geeft (zonder dat tegelijkertijd de rode LED 1 keer knippert) heeft de melder een 
probleem met de rookkamer geconstateerd. Reinig de rookmelder 


