
ROOKMELDER ‘SMOKE’                                                                                                                   

Installatie- en gebruiks- handleiding 

Wij danken u voor de aankoop van een rookmelder van het type SMOKE. Gelieve 
deze gebruiksaanwijzing grondig te lezen, alvorens de rookmelder te installeren. In 
geval       van twijfel, neem dan contact op met een professional. 

POSITIE VAN DE ROOKMELDER 

  Plaats minstens 1 rookmelder per 60m2 op elke verdieping. 
  Plaats een rookmelder in elke gang en elke slaapkamer. 
  Bevestig de rookmelder aan het plafond in het midden van de ruimte. 
  Plaats een rookmelder bovenaan in de traphal. 

TE VERMIJDEN POSITIES 

  Plaats de rookmelder op minimum 50 cm verwijderd van de muur of de hoek van de ruimte. 
  De rookmelder wordt best niet geplaatst in vochtige ruimten zoals keuken of badkamer. De 

aanwezigheid van damp kan een vals alarm veroorzaken. 
  De rookmelder mag niet geplaatst worden in de buurt van ventilatiekanalen. 
  Ruimten zonder luchtcirculatie: Plaats geen detector in de hoek van een hellend dak. 
  Plaats geen rookmelder vlak bij TL-lampen of halogeenlampen. 
  Plaats de rookmelder niet in de buurt van een verwarmingstoestel met straling. Een dergelijk 

toestel kan een warme luchtstroom veroorzaken onder het plafond waardoor de 
aanwezigheid van rook moeilijker wordt gedetecteerd. 

GEBRUIK EN TESTING 

Alarm modus: Bij normale werking  zal de rookmelder een rode flits geven om de 344 seconden. 
Indien rook wordt gedetecteerd, start de alarm modus. De melder geeft een continu geluidssignaal 
en de rode led blijft flitsen. 

Test modus : Wanneer de testknop langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, gaat de rookmelder in 
testmodus. Er zal een rode lamp flikkeren  en er komt een pieptoon. Bij het loslaten van de toets gaat 
de detector in rust-modus (gedurende 9 minuten) 

Stille modus: Als tijdens een alarm de testtoets wordt ingedrukt, dan wordt de alarm modus 
onmiddellijk stop gezet. Het geluidsignaal stopt. Zodra de toets wordt losgelaten start een stille 
modus. Tijdens de stille modus gedurende 9 minuten zal de rode led elke 10 seconden oplichten. De 
stille modus wordt onderbroken ingeval van hoge rook concentratie of wanneer de testtoets wordt 
ingedrukt. 

Zwakke batterij: Bij zwakke batterij zal de rookmelder elke 43 seconden een akoestisch signaal 
uitzenden. De rookmelder kan in ‘Low Power modus’ gebracht worden. Als de batterij zwak is en de 
testtoets wordt geactiveerd dan zal de rode led branden. Indien de testtoets méér dan 1 seconde 
wordt ingedrukt, gaat de rookmelder in ‘test modus’. Bij het loslaten van de testtoets gaat de melder 

Foutmelding: Bij een fout zal de rookmelder elke 43 seconden 3 pieptonen uitzenden. Ingeval van 
foutmelding moet je de rookmelder losmaken van de bodemplaat en de melder proper maken. (alle 
stof verwijderen). Nadien de rookmelder terug installeren. Indien de fout blijft kan je best contact 
opnemen met de verkoper of met electro-colli.be



over naar de ‘Low Power Modus’. De pieptoon valt dan gedurende 8 uur uit. Als na 8 uur de batterij 
nog steeds te zwak is, zal het geluidssignaal terugkeren. 

Lokaal alarm geheugen: De groene led wordt gebruikt om te visualiseren dat het toestel in ‘alarm 
modus’ is geweest. De groene led zal 3 maal oplichten met 1.3 seconde tussentijd. Dit wordt elke 43 
seconden herhaald. Deze visuele waarschuwing zal na 24 uur ophouden. Nadien kan je nog steeds 
een detector met een geactiveerd alarm geheugen detecteren door op de testknop te drukken. Bij 
een geactiveerd alarm geheugen geeft het toestel elke 2.5 seconden een korte pieptoon. Elke keer 
dat de toets wordt ingedrukt en terug losgelaten wordt het toestel opnieuw ingesteld. De visuele 
waarschuwing gedurende 24 uur werkt niet ingeval van lage batterijstand. 

Einde levensduur indicatie: Na ongeveer 10 jaar gebruik zal door een geluidssignaal aangegeven 
worden dat het toestel aan vervanging toe is. Dit signaal is hetzelfde als bij foutmelding, namelijk 3 
pieptonen elke 43 seconden.  

ONDERHOUD 

Levensduur batterij: de rookmelder is uitgerust met een 3V lithium batterij (CR123A). De levensduur 
is 10 jaar. Als de batterij einde levensduur is zal dit gedurende 30 dagen aangeven door de pieptoon. 
U dient de rookmelder zo vlug mogelijk te vervangen. 

Waarschuwing: Lithium batterijen kunnen bij foutieve installatie exploderen of brand veroorzaken. 
Het is daarom niet toegelaten de batterij te vervangen. 

Minstens 1 keer per jaar moet de rookdetector gereinigd worden. Draai het toestel los van de 
bodemplaat. (tegenwijzerzin) Maak het toestel schoon. Test het toestel na het schoonmaken. 

Het is niet toegelaten de rookmelder te schilderen of aan te passen. 

Afvoeren na 10 jaar gebruik: Het toestel moet afgeleverd worden bij een verzamelpunt voor 
elektrische en elektronische toestellen. 

TECHNISCHE INFO  

  Werkingsprincipe: Optische rookmelder 
  Spanning: 3V (geïntegreerde lithium batterij 
  Garantie: 5 jaar 
  Stroom in stand-by: < 3uA 
  Stroom bij alarm: < 200 mA 
  Gebruikstemperatuur: 0° - 55°C 
  Geluidsterkte: 85 dB op een afstand van 3 meter 
  Afmetingen: 42.5 x 50.8 mm 
  Gewicht: 54g 
  3M tape bestand tegen -35° C tot 93° C 
  Maximale luchtvochtigheid: 93% 
  Toestel is conform met de Europese norm EN14604 

GARANTIE 

De fabrikant geeft een gelimiteerde garantie voor productiefouten gedurende 5 jaar met ingang van 
de productiedatum. Deze garantie blijft beperkt tot het herstellen of vervangen van de rookmelder. 



 De kosten voor verzending zijn ten laste van de klant. 

De garantie dekt productie- of materiaal fouten van het product, voor zover de rookmelder is gebuikt 
volgens de voorschriften en binnen de garantieperiode. De garantie periode voor een vervangtoestel 
is dezelfde als die voor het originele toestel. 

De garantie komt te vervallen: 

  Als de rookmelder niet werd gebruikt, onderhouden en getest volgens de instructies 
  Als het defect aan het toestel veroorzaakt is door derden 
  Als de rookmelder werd aangepast of met geweld behandeld werd 

 

 

 

     

 

 

                                                                                                                                                    

Wanneer het toestel nog onder garantie is, moet de klant het defecte toestel samen met het
 aankoopbewijs opsturen volgens de voorwaarden die u kan terugvinden op volgende site 
www.electro-colli.be

electro-colli.be is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies dat zou zijn veroorzaakt door 
een niet-werkende rookmelder. De garantie heeft geen invloed op wettelijk bepaalde rechten. 

De garantie dekt in geen geval de kosten voor installatie of het vervangen van de batterij. De 
verantwoordelijkheid van electro-colli.be kan nooit verder gaan dan de prijs van een nieuw 
toestel. 


