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Aanvullende informatie voor een goed werkende rookmelder. Bewaar deze informatiekaart 
op een handige plek. 

Test de rookmelder 1x per maand 
Druk op de test/pauzeknop van één van de rookmelders. De melder die u test 
verspreidt een hoorbaar alarm, dat bestaat uit 2 reeksen van 3 harde piepen en 
stopt vervolgens automatisch. Het rode lampje op deze melder zal tijdens het 
hoorbare alarm snel knipperen (één keer per seconde). Alle verbonden melders 
verspreiden ook een hoorbaar alarm en stopt vervolgens automatisch. Dit geeft 
aan dat de test is afgerond. Als één van de melders het niet doet, neem dan 
contact op met uw bewonersconsulent. 

Vals alarm
Rookmelders kunnen soms op kookdampen en stof reageren. Als u weet dat 
het om een valse melding gaat, dan kunt het alarm even uitzetten. Druk 
daarvoor op de test/pauzeknop op de melder. Maak de melder schoon, zie ook 
hierboven. De gekoppelde melder wordt automatisch ook op pauze gezet. Let 
op: de gevoeligheid van de melders vermindert gedurende 10 minuten en 
schakelt daarna automatisch weer in.

R O O K M E L D E R

Onderhoud van de rookmelder
Zuig de rookmelder 1x per drie maanden schoon met het kleine borstel-
mondstuk van de stofzuiger. Regelmatig onderhoud verlengt de levensd-
uur. 

Niet-verwisselbare batterij
Wanneer de niet-vervangbare batterij van de melder bijna leeg is, 
klinkt er om de veertig seconden een tjirpend waarschuwingssignaal. 
Wanneer dit gebeurt, moet u de melder binnen 30 dagen vervangen.

Klussen? Verwijder de melder!
De rookmelder is gevoelig voor stof en vuil. Verwijder daarom de melder als u 
gaat klussen. U kunt de melder eenvoudig losdraaien. Bewaar de melder in 
een plastic zak. Vergeet niet na afloop de rookmelder weer terug te plaatsen.
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Heeft u vragen of opmerkingen? 
Telefonisch via klantenservice: 0800-3111111
Mail: klantenservice@fireangel.nl
Of via contact formulier: https://www.fireangel.co.uk/support/technical-support-follow-up-nl


