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Uw woning is voorzien van één van onderstaande FireAngel rookmelders

GARANTIE

Type ST-630-DET

Optische rookmelder met vaste
Panasonic lithiumbatterij,
draadloos koppelbaar middels optionele
WiSafe2, Zigbee of Z-wave module

10

GARANTIE

Type SM-F-1EU

Optische 230V rookmelder
met 10 jaar lithium batterij back-up,
draadloos koppelbaar middels optionele
WiSafe2, Zigbee of Z-wave module

10

JAAR

10

JAAR

Optische rookmelder met vaste
Panasonic lithiumbatterij

JAAR

Type ST-622-BNLT

GARANTIE

Als de rookmelder piept adviseren wij als eerste stap om de rookmelder te reiningen en/of te testen (zie
onderstaande tips). Mocht zich hierna alsnog een probleem voordoen dan kunt u contact opnemen met FireAngel.

Aanvullende instructies voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder
Na de oplevering
Controleer of alle stofkappen goed op uw rookmelders zijn geplaatst. Verwijder de stofkap
pas als alle werkzaamheden in uw woning zijn afgerond. Tijdens (verbouwings-)werkzaamheden is er veel bouwstof in de lucht. Test de rookmelder direct na het verwijderen van de
stofkap. Bewaar deze stofkap samen met deze instructie. Besteed het eerste ½ jaar na oplevering van uw woning extra aandacht aan de rookmelder(s). Reinig in deze periode de rookmelder(s) elke maand (zie Reinigen).
Verbouwen/Klussen
Gaat u verbouwen (schilderen, schuren, stofferen enz.) breng dan gedurende de werkzaamheden de stofkap aan. Vergeet de stofkap niet te verwijderen zodra de werkzaamheden zijn
afgerond en test de melder na afronding van uw werkzaamheden voor uw eigen veiligheid.
Reinigen
Rookmelders zijn gevoelig voor stof en vocht. Daarom is het belangrijk om uw rookmelders
de eerste 2 jaar regelmatig te reinigen. Maak de rookmelder schoon (minimaal 4x per jaar),
met de stofzuiger, een zachte borstel of een droge doek.
Testen
Test uw rookmelder(s) regelmatig. U doet dit door de Testknop/Pauzeknop ingedrukt houden
totdat het alarm afgaat. Het alarm stopt na een aantal seconden.
Vals alarm
Bij ongewenst alarm drukt u op de Testknop/Pauzeknop van de rookmelder waar de rode led
knippert. Druk net zolang op de pauzeknop tot het alarm stopt. Het alarm wordt dan voor ca.
15 min. op "stil" gezet. Reinig deze rookmelder zoals hierboven staat omschreven; blijft het
alarm afgaan ver- vang de rookmelder dan zo snel mogelijk.
Let op: Verwijder nooit een rookmelder als u niet zeker weet of dit de veroorzaker is van het
alarm. Wanneer u meerdere melders in uw woning heeft zijn deze (vaak) doorlust en gaan
allemaal af.
Piept uw rookmelder?
Als uw rookmelder regelmatig piept maak dan de rookmelder schoon en test deze. Blijft uw
rookmelder (om de circa 43 seconden) een piepje geven dan is er waarschijnlijk iets met de
batterij, neem in dit geval contact op met de klantenservice van FireAngel via onderstaande
gegevens.
Let op: zolang een rookmelder in alarm nog vanzelf uitgaat,
kunt u de melder nog schoonmaken. Negeer dit (korte) alarmsignaal niet.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de gratis Nederlandstalige
klantenservice van FireAngel via: 0800-3111111 of klantenservice@fireangel.nl

