
 
 
Gebruikersinstructie rookmelders 21-10-2013 
 
Uw installatie is door JNC elektrotechniek BV uitgerust met één of meerdere optische 
rookmelders. 
Deze melders voldoen aan de norm NEN2555. 
De melders zijn ontworpen om op een zo vroeg mogelijk tijdstip te waarschuwen bij rook 
waardoor u en uw medebewoners nog in staat zijn te vluchten. 
 
De rookmelders zullen, mits goed onderhouden, reageren op rookdeeltjes in de lucht die in de 
rookmelder komen. 
Zij reageren niet op gas, hitte of vuur. 
De melders mogen nooit afgedekt of geschilderd worden. 
 
De melders zijn aangesloten op de netspanning en hebben tevens een batterijvoeding. 
Als de melder op de netspanning is aangesloten zal de rode LED 1x per 30 seconden 
oplichten. 
Dit is OK. 
 
Indien u meerdere melders heeft zullen deze onderling zijn doorgekoppeld. 
Bij detecteren van rook door één melder zullen de sirenes in alle melders afgaan. 
 
Om er zeker van te zijn dat uw melder goed functioneert adviseren wij u om de melders 1x 
per maand te testen: 
Houdt de testknop, welke zich op de melder bevindt, ingedrukt; binnen 20 seconden zal de 
melder (én de eventuele overige melders) alarm geven. 
Na enkele seconden zal het geheel weer in rust komen en de sirene(s) ophouden. 
 
Als de alarmering wordt veroorzaakt door een 'rook-situatie' die geoorloofd is (kookdampen 
etc.) kunt u de gevoeligheid van de melder uitschakelen door tijdens het alarm op de 'hush' 

knop te drukken. Vanaf dat moment is alleen deze melder gedurende  7 minuten buiten 

bedrijf. De melder geeft gedurende die tijd om de  35 seconden een kort piepje om aan te 
geven dat deze tijdelijk onderdrukt is. 
Na 7 minuten komt de melder weer automatisch in vol bedrijf. 
 
Als de batterij niet meer goed is (leeg begint te raken) zal de melder 1x per minuut een korte 
piep geven gedurende 1 maand. Vervang een lege batterij direct door een correct type. 
 
Rookmelders kunnen en mogen nooit afgeschakeld worden. Als ze, volgens u, onterecht 
afgaan moeten ze van het plafond worden verwijderd en moet de batterij worden 
losgenomen. Waarschuw ons daarna zodat wij kunnen controleren wat de oorzaak is van de 
alarmstatus.  
 
Als u twijfelt aan de werking of het systeem niet begrijpt dan verzoeken wij u direct contact 
met ons op te nemen voor controle en/of uitleg. 


