AANVULLENDE INSTRUCTIE VOOR HET BEHOUD VAN EEN GOEDE WERKING VAN UW
ROOKMELDER. RAADPLEEG OOK DE HANDLEIDING!
Test uw rookmelder eenmaal per maand

Druk op de testknop. De rode led op de melder knippert snel tijdens het hoorbare alarmsignaal.
U hoeft de rookmelder niet te testen met rook.

Onderhoud uw rookmelder

Zuig de rookmelder minimaal eenmaal in de drie maanden schoon met het kleine
borstelmondstuk van uw stofzuiger. Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur.

Ongewenst alarm

Rookmelders kunnen soms op kookdampen en stof reageren. Als u weet dat het om een
ongewenst alarm gaat, dan kunt u het alarm tijdelijk uitzetten door op de middelste
test- en pauzeknop te duwen. Stofzuig de rookmelder! De rookmelder schakelt na tien minuten
vanzelf weer in.

Gaat u klussen? Bescherm uw melder !

U kunt de melder eenvoudig losdraaien. De melder bewaart u in een plastic zak.
Hiermee verlengt u de levensduur van de melder aanzienlijk.

Wat te doen bij storingen
•
•
•
•
•
•
•

Haal zelf (veilig) de rookmelder eraf volgens bovenstaande aanwijzingen.
U belt naar de klantenservice van FireAngel op nummer 0800 3 111 111 of mailt naar
klantenservice@ﬁreangeltech.com
U geeft het type en serienummer van de rookmelder door (deze vindt u onderop de rookmelder).
Vanuit FireAngel wordt er een nieuwe rookmelder per post toegezonden indien blijkt dat er een defect is.
De nieuwe rookmelder monteert u zelf (veilig) volgens bovenstaande aanwijzingen.
Bij storingen bestemd voor Omnia Wonen kan er contact worden opgenomen via het algemene telefoonnummer
van Omnia Wonen in Harderwijk (0341) 27 87 77.
De oude rookmelder hoeft niet retour gezonden te worden en mag in de daarvoor bestemde afvalbak
worden achtergelaten.

10 jaar batterij !

Wanneer de niet-vervangbare batterij bijna leeg is, klinkt er om de 40 sec. een waarschuwingssignaal.
Wanneer dit gebeurt binnen de vervangingsdatum die op de rookmelder vermeld is dan kunt u bij FireAngel
onder garantie een nieuwe rookmelder bestellen. Haal met een draaibeweging de melder van het plafond.
Noteer het serienummer en de installatiedatum. Neem daarna contact op met de klantenservice van FireAngel
op nummer 0800 3 111 111 of mail naar klantenservice@ﬁreangeltech.com. U krijgt vervolgens met de post
een nieuwe rookmelder toegezonden.

WAT TE DOEN BIJ BRAND?

•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf kalm en waarschuw de overige bewoners.
Vlucht volgens uw eigen vluchtplan.
Sluit deuren achter u.
Blijf laag bij de grond (minst giftige rook).
Blijf uit de rook. Het is beter om op een balkon hulp af te wachten
dan door een galerij of portiek vol rook te vluchten.
Als u blust gebruik dan het juiste blusmiddel.
Gebruik nooit de lift.
Bel direct 1-1-2.

BRANDGEVAARLIJKE SITUATIES
VOORKOMEN...
•
•
•

Zorg dat vluchtroutes nooit gebarricadeerd zijn met bijv. ﬁetsen,
dozen, vuilniszakken, lege flessen en andere zaken.
Spreek vaste plaatsen van (reserve) sleutels af zodat te allen tijde
via voor- en achterdeur gevlucht kan worden.
Lees de folder “Brandveilig klussen” op www.brandweer.nl.

Voor overige informatie:
•
•

over de rookmelder: www.ﬁreangel.nl
meer tips op www.brandweer.nl
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