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ROOKMELDERS:
DO’S
Neem de tijd voor een goed advies naar bewoners en bespreek altijd:
De Lokatie van de melder
Plaats bij voorkeur op iedere verdieping rookmelders. Krijgt of koopt men maar 1
melder hang die dan in de vluchtroute op de helft van de afstand voordeurslaapkamer.
Plaats de rookmelder minimaal 3m van de keuken of badkamer.
Plaats de rookmelder altijd centraal in de ruimte uit de buurt van ramen en
ventilatieroosters en min. 30 cm van een lamp.
Hang de rookmelder indien mogelijk aan het plafond, want rook gaat omhoog.
Vermijd hoeken waar de lucht niet circuleert en de rook niet kan komen.
Het Onderhoud
Onderhoud is eenvoudig en noodzakelijk. Reinig met een vochtige doek de
buitenkant en plaats minimaal 4x per jaar en het liefste iedere maand de mond
van de stofzuiger aan de bovenzijde van de rookmelder waar de lucht inlaten zit
- 20 seconden is voldoende.
Het Testen
Controleer de werking van de rookmelder wekelijks en minimaal maandelijks.
Vervang de batterijen tijdig. TEST nooit met een vlammetje of sigaret. Dit kan
het apparaat beschadigen.
De Alarmpauzeknop
Leg de werking uit van de alarmpauzeknop. Dit voorkomt dat men de batterijen
verwijdert. De Alarmpauzeknop vermindert de gevoeligheid van de melder
gedurende 10 minuten en zal na die periode weer automatisch inschakelen.
De Gebruiksaanwijzing
Haal de gebruiksaanwijzing uit de verpakking en overhandig die aan de bewoner.
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ROOKMELDERS:
DON’TS
In de keuken
Bij veel mensen in huis zien we vaak nog een rookmelder in de keuken hangen.
Dit is geen goede plaats. Door de dampen, die daar vrij komen kan de
rookmelder onnodig afgaan.
Testen met rook
Bij het testen met rook (bij voorbeeld met verbrande kranten) kunnen
roetdeeltjes de sensor onherstelbaar beschadigen. Gebruik de testknop – deze
test behalve de sensor ook het electronische circuit, de batterij en het alarm.
Batterij verwijderen
Bij rookmelders worden de batterijen verwijderd omdat :
-De batterijen leeg zijn.
Als men de batterij verwijdert omdat die leeg is, koop dan een nieuwe batterij
en laat de melder of de batterijlade zolang OPEN staan zodat ander gezinsleden
kunnen zien dat de batterij er uit is.
-De rookmelder onnodig af gaat. In dat geval, controleer de lokatie en verplaats
de melder.
Tijdens verbouwen en schilderen
Bij verbouwen komt er veel stof vrij, bescherm de melder hiertegen door middel
van huishoudfolie, of nog beter; verwijder de melder tijdelijk.
Bij het schilderen (latex) komt veel vocht vrij. Verwijder de melder totdat de verf
droog is. Plaats daarna de melder weer terug (minimaal 2 dagen wachten).
In vochtige en stoffige ruimtes
Plaats geen rookmelder in badkamer of garage: dit veroorzaakt ongewenst alarm
door stoom, vocht en stof.
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