Info over

de rookmelder
ROOKMELDERS REDDEN LEVENS!

Alle huurwoningen van Hacosi zijn uitgerust met rookmelders. De geplaatste rookmelders zijn gevoelig voor
smeulbranden in woonkamer, slaapkamers en gangen. Het is toegestaan aan huurders om zelf rookmelders bij te
plaatsen. Op het einde van het huurcontract moeten de zelf geplaatste rookmelders verwijderd worden. Rookmelders
geplaatst door Hacosi moeten in goede staat en functionerend overgedragen worden.
Werking en onderhoud
De rookmelder is uitgerust met een testknop en een waarschuwings-signaal voor een bijna lege batterij dat 30
dagen lang zijn werk doet. Een LED-lampje geeft kleine lichtsignalen zolang de stroomvoorziening in orde is en de
alarmfunctie werkt. Bij alarm produceert de rookmelder continu een geluid van ongeveer 85 decibel en blijft het rode
lampje knipperen.
Test de melder elke maand door het indrukken van de testknop.
De melder geeft een luid pulserend geluid dat vanzelf stopt. Test nooit met vuur of sigaretten.

WAARSCHUWING


Verf de rookmelder niet



Plak de rookmelder niet af

Alarmpauze-functie
Ongewenst alarm wordt tijdelijk uitgeschakeld door de testknop in te drukken. Het LED-lampje knippert dan om de 10
sec. De melder zal na 8 tot 9 minuten automatisch terug in werking treden.

BETEKENIS WAARSCHUWINGSSIGNALEN
Continu alarm = brandalarm (knipperende LED)
1 pieptoon om de 40 seconden = lege batterij. Dit signaal zal 30 dagen klinken.

ROOKMELDER DEFECT?


Regelmatig vals alarm



Geen geluid na indrukken testknop



LED-lampje blijft aan of uit

Bij defect Hacosi contacteren.

BATTERIJ
Je rookmelder is voorzien van een ingebouwde 10-jarige 3V batterij. Deze batterij kan niet vervangen worden. Als de
batterij leeg is, moet er een volledig nieuwe rookmelder geplaatst worden. Neem dan contact op met Hacosi.
OF
Je rookmelder is voorzien van vervangbare batterijen. Deze moet de huurder zelf vervangen.
OF
Je rookmelder is aangesloten op een alarmcentrale. Neem dan contact op met Hacosi.

TEST KNOP
LED-LAMPJE

