
Gebruiksaanwijzing

34236 – Foto-elektrische rookmelder met 
ingebouwde, niet-vervangbare lithiumbatterij 

met een levensduur van 10 jaar en 
'uitschakel/pauze/stilte'-functie

Belangrijk:

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig 
door alvorens te installeren en bewaar 
voor later. Deze gebruiksaanwijzing bevat 
belangrijke informatie over de installatie en 
het gebruik van uw rookmelder. Zorg 
ervoor dat deze gebruiksaanwijzing in de 
woning blijft waar de melder geïnstalleerd 
is. Laat deze gebruiksaanwijzing of een 
kopie achter voor de volgende bewoner.

Opmerking: De voeding wordt alleen 
ingeschakeld als het montageplaatje op de 
juiste manier gemonteerd is.

Basisinformatie over rookmelders
De melder is speciaal ontworpen voor het detecteren van rook die 
de sensorkamer binnenkomt (niet van hitte of vlammen). Zodra er 
rook gedetecteerd wordt, gaat de 85dB-sirene af als een 
vroegtijdig waarschuwingssignaal, zodat u en uw gezin kostbare 
tijd winnen om te ontsnappen.
Deze rookmelder kan geen brand voorkomen; hij geeft alleen 
maar een waarschuwingssignaal.
Plaats uw rookmelder zo dicht mogelijk bij het midden van
het plafond.
Installeer een rookmelder op elke verdieping en buiten elke 
slaapkamer in uw huis.
De voeding van de melder wordt ingeschakeld als het 
montageplaatje vergrendeld is; het rode lampje brandt dan 
gedurende ongeveer 2 seconden om aan te geven dat het correct 
gemonteerd is. Het rode lampje knippert om de 10 seconden om 
de normale gebruiksstand aan te geven.
Afhankelijk van wat eerst komt, wordt als de batterij bijna leeg is 
om de minuut een pieptoon weergegeven of wordt na 10 jaar om 
de minuut een lange pieptoon weergegeven. De melder
dient dan te worden 
vervangen.
 Test uw melder één keer per week door de testknop gedurende 
ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden.

Bepalen van de plaats voor uw rookmelder
Voor maximale bescherming adviseren wij ten zeerste om in elke 
ruimte een rookmelder te installeren (behalve badkamers en 
keukens). Onderzoek heeft aangetoond dat met elke extra correct 
geïnstalleerde rookmelder meer kostbare tijd wordt gewonnen. De 
minimumvereiste is één per verdieping of één buiten elke slaapkamer. 
Wij adviseren u echter onderstaande richtlijnen te volgen.

W o n i n g e n m e t é é n verdieping

Voor het minimale beschermingsniveau in woningen met één 
verdieping, zoals een appartement of bungalow, moet de rookmelder 
tussen het slaapgedeelte en het woongedeelte geïnstalleerd worden 
(zie figuur 1). De melder bevindt zich dan dichtbij de meest 
voorkomende brandhaarden (namelijk woonkamers en keukens).
Het is belangrijk te controleren of de melder vanaf zijn plek luid 
genoeg klinkt om de slapende mensen in de slaapkamers te wekken.

Als een rookmelder te ver verwijderd is van de slapende 
mensen, dan adviseren wij u deze te verbinden met een andere 
dichtbij de slaapkamer. De Interconnect-rookmelder is speciaal 
hiervoor ontworpen; als één melder rook detecteert, dan 
activeert deze alle verbonden units (zie paragraaf 9.2 voor meer 
details.)

Figuur 1

In woningen met één verdieping met meer dan één slaapgedeelte 
(zie figuur 2) moet bij elk gedeelte een melder geïnstalleerd worden. 
In een gang van meer dan 12 meter, volstaat één melder niet. Er 
moet dan aan elk eind een rookmelder geïnstalleerd worden.

Figuur 2

Woningen met meerdere 
verdiepingen
Voor het minimale beschermingsniveau in woningen met meerdere 
verdiepingen, moeten rookmelders geïnstalleerd worden op het 
gelijkvloers bij de trap (deze detecteert de rook van een brand in de 
keuken of woonkamer voor deze de overloop en slaapkamers boven 
bereikt) en op de overloop bovenaan de trap (om de rook van een 
brand in een slaapkamer te detecteren).

Figuur 3

Voor maximale bescherming moet in elke ruimte een rookmelder 
geïnstalleerd worden (behalve keukens en badkamers), met name 
wanneer:

De deuren van de slaapkamers 's nachts dichtgedaan worden 
(een melder in de gang kan onvoldoende zijn om de bewoner 
achter de gesloten deur te wekken).
Er zich in de kamers elektrische apparatuur bevindt, zoals 
verwarmingstoestellen of elektrische dekens.
Er gerookt wordt in de slaapkamers.
Zich in de slaapkamer personen bevinden die mogelijkerwijs niet 
snel kunnen reageren, zoals ouderen of jonge kinderen.

Belangrijk: Deze rookmelder is enkel geschikt voor individuele 
woningen en niet voor woonblokken, commerciële en industriële 
ruimtes.

Installeren van de rookmelder
Als u de meest geschikte plaats heeft gevonden, dan moet de 
rookmelder zodanig gemonteerd worden dat de werking optimaal is.

In het midden van het plafond is het meest geschikt voor de 
rookmelder aangezien rook stijgt en zich verspreidt. In de ruimte bij de 
hoeken van het plafond bevindt zich stilstaande lucht die niet 
circuleert; daarom moet de rookmelder op minimaal 10 cm van de 
muur aan het plafond worden bevestigd (zie figuur 4).

Figuur 4

Als u de melder installeert in een ruimte met een schuin of in een punt 
toelopend dak, bevestig hem dan op 90 cm horizontaal gemeten van 
het hoogste punt; de lucht in de nok circuleert namelijk niet en de rook 
kan dan ook niet bij de melder komen (zie figuur 5).

Figuur 5

Opmerking: De rookmelder is voorzien van een 'uitschakel/pauze/
st i l te ' - funct ie , d ie bedoeld is voor ruimtes waar 
omgevingsomstandigheden gemakkelijk een vals alarm kunnen 
veroorzaken, zoals bij keukens of badkamers. De knop kan 
gebruikt worden om een vals/ongewenst alarm voor ongeveer 10 
minuten uit te zetten terwijl de rook verdwijnt. Zie paragraaf 9.1 
voor meer informatie.

Waar mag de rookmelder niet geïnstalleerd 
worden

Installeer de rookmelder NIET op de volgende plaatsen:

Badkamers, vochtige ruimtes en ruimtes met druppelend of 
opspattend water, garages en alle ruimtes waar de melder 
geactiveerd kan worden door omgevingsomstandigheden, zoals 
stoom in de badkamer, rook van kooktoestellen en uitlaatgassen 
van voertuigen.
Plaatsen waar extreme temperaturen voorkomen (minder dan 0 °C 
en meer dan 45 °C, bijvoorbeeld op zolder).
In de buurt van decoratieve elementen / ornamenten die kunnen 
verhinderen dat de rook de melder bereikt, bijvoorbeeld 
lamparmaturen, deurposten en raamkozijnen.
Op oppervlakken die warmer of kouder zijn dan de rest van de 
kamer. Temperatuurschommelingen kunnen verhinderen dat de 
rook de melder bereikt (bijvoorbeeld bij zolderluiken of niet-
geïsoleerde buitenmuren).
In de buurt van ventilatieopeningen, tochtige ramen of 
verwarmingstoestellen; de richting van de luchtstroom kan hierdoor 
veranderen en de rook kan worden weggedreven van de melder.
Op plaatsen waar de lucht niet circuleert (zie 
figuur 4 en 5).
In ruimtes met zeer veel stof of vuil; het stof kan zich verzamelen in 
de sensorkamer en de melder overgevoelig maken of het kan de 
openingen in de sensorkamer blokkeren waardoor de rook niet naar 
binnen kan.
In ruimtes met overlast van insecten. Kleine insecten die in de 
melder komen, kunnen ongewenste alarmen veroorzaken.
Op plaatsen waar de melder moeilijk te bereiken is om deze te 
testen, schoon te maken enzovoort.

Als u de beste plaats voor de rookmelder heeft bepaald, dan moet 
deze aan het plafond gemonteerd worden. Het unieke 'draai-en-
vergrendel'-montageplaatje is speciaal ontworpen voor een 
eenvoudige installatie en maakt het mogelijk om de melder met 
minimale moeite van het plafond los te halen om deze schoon te 
maken.
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Bevestig het plaatje aan het plafond met de bijgeleverde 
schroeven en let erop dat de vlakke kant van het plaatje goed 
tegen het montageoppervlak aankomt.
Plaats de melder op het plaatje en draai in de richting van de klok; 
de voeding van de melder wordt ingeschakeld en het rode lampje 
knippert gedurende 2 seconden.

Figuur 6

Testen of de rookmelder werkt
De melder heeft een testknop aan de voorkant. Houd om de melder 
te testen deze knop ingedrukt tot hij afgaat. Opmerking: Het kan zijn 
dat de knop 5 seconden ingedrukt moet worden voor de melder 
afgaat. Als de knop wordt losgelaten, dan stopt de sirene. De melder 
moet minimaal één keer per week getest worden. Test de melder niet 
met een vlam.
Het rode lampje in de testknop knippert ongeveer om de 10 seconden 
om aan te geven dat de rookmelder correct functioneert.

Als het rode lampje niet knippert of als de melder niet reageert op de 
testknop:

Controleer of het montageplaatje van de melder op de juiste 
manier gemonteerd is zodat de voeding wordt ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de melder goed schoon is.
C o n t r o l e e r o p e v e n t u e l e 
beschadigingen.

Als de melder nog steeds niet werkt, probeer deze dan niet zelf te 
repareren, want dan vervalt de garantie (zie het hoofdstuk 'Garantie' 
in deze gebruiksaanwijzing). Lever de melder met het aankoopbewijs 
in bij de verdeler en geef aan wat het probleem is.

Vals alarm – Als de melder afgaat en er lijkt geen brand te zijn, zorg er 
dan eerst voor dat iedereen in huis veilig is en ga dan op onderzoek 
uit. Controleer het huis zorgvuldig of er nergens vuur smeult. 
Controleer de ruimte van de melder die afging om te zien of de 
melder geactiveerd is door omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld 
door kooklucht uit de keuken. Het kan zijn dat de melder verplaatst 
moet worden om herhaling te voorkomen.
Haal de melder niet los van het montageplaatje om een 
ongewenst alarm uit te zetten; open een raam of ventileer de 
ruimte van de melder om de rook te laten verdwijnen. Het alarm 
stopt zodra de rook weg is. De rookmelder is voorzien van een 
'stilte'-knop om een ongewenst alarm uit te zetten (zie paragraaf 
9.1 voor meer details).

Batterijlevensduur
De ingebouwde lithiumbatterij werkt naar verwachting gedurende 10 
jaar. Afhankelijk van wat eerst komt, wordt als de batterij bijna leeg is 
om de minuut een pieptoon weergegeven of wordt na 10 jaar om de 
minuut een lange pieptoon weergegeven. De melder dient dan te 
worden vervangen door een nieuwe.

Onderhoud
Het enige vereiste onderhoud is om de zes maanden voorzichtig 
schoonmaken met een zachte borstel of het borstelmondstuk van een 
stofzuiger om het stof te verwijderen. Test de rookmelder altijd na het 
schoonmaken.

Waarschuwing: Overschilder de rookmelder 
niet.

Rookmelders met extra functies
Er is een uitgebreid gamma aan rookmelders ontwikkeld voor 
verschillende plaatsen en toepassingen.

Rookmelder met 'uitschakel/pauze/stilte'-functie
De melder is voorzien van een 'uitschakel'-functie om een ongewenst 
alarm uit te zetten en wordt aanbevolen voor werkplaatsen, in de buurt 
v a n k e u k e n s e n b a d k a m e r s e n r u i m t e s w a a r 
omgevingsomstandigheden een vals alarm kunnen veroorzaken.

Druk om een vals alarm uit te zetten op de knop aan de voorkant 
van de melder (dezelfde als de testknop). De melder gaat in de 
'stilte'-stand voor ongeveer 10 minuten.
Aan het einde van de 10 minuten van de 'uitschakel/stilte'-
periode, wordt de melder automatisch gereset (terug naar de 
normale stand). Als er nog steeds rook aanwezig is, dan gaat de 
melder opnieuw af; u kunt opnieuw op de knop drukken voor 
extra tijd om de rook te laten verdwijnen.
Als de melder in de 'uitschakel/stilte'-stand staat, dan staat hij 
nog steeds in de detectiestand en knippert het rode lampje 
ongeveer om de 3 seconden; de melder is echter minder 
gevoelig. Als de rook dichter wordt, dan negeert de melder 
automatisch de 'stilte'-stand en gaat hij af.
Als u 1 seconde op de testknop drukt en weer loslaat, dan geeft 
de melder 2 pieptonen weer om aan te geven dat hij in de 'stilte'-
stand gaat. Tijdens de 10 minuten van de 'uitschakel/stilte'-
periode knippert het rode lampje om de 3 seconden en daarna 
wordt automatisch gereset. Als u tijdens de 'uitschakel/stilte'-
periode 1 seconde op de testknop drukt en loslaat, wordt 
gereset; er volgen 3 pieptonen en de melder keert terug naar de 
normale detectiestand.

Opmerking: Door een normale test van de melder gaat deze niet 
in de 'stilte'-stand. Onderzoek altijd waarom de melder afgegaan 
is voor u de knop gebruikt. Als niet duidelijk is waarom de melder 
afging, ga er dan vanuit dat er inderdaad brand is en verlaat de 
plaats.

TESTKNOP 
EENMAAL 
INDRUKKEN EN 
LOSLATEN OM 
'STILTE'-
FUNCTIE TE 
ACTIVEREN

Geheugenfunctie
Als de melder om een bepaalde reden (niet de testknop) afgaat en stopt, 
dan zal de geheugenfunctie van de melder dit opslaan en gedurende 12 
uur bewaren. Een korte pieptoon om de 10 seconden geeft aan dat de 
geheugenfunctie een alarmincident opgeslagen heeft. Tijdens deze 
bewaarperiode worden de normale werking en functie van de melder niet 
beïnvloed; de gebruiker kan de geheugenfunctie resetten door op de 
testknop te drukken tot de melder afgaat.

Zelfdiagnose
Elke 10 seconden wordt automatisch gecontroleerd of de melder correct 
functioneert.

Waarschuwing bij defect
Als een defect gedetecteerd wordt, dan geeft de melder continu 
2 pieptonen weer.

Waarschuwing bij einde levensduur van de melder
De melder heeft een verwachte levensduur van 10 jaar vanaf de 
installatie. Als het einde van de levensduur bereikt is, dan geeft de melder 
om de minuut een lange pieptoon weer. Als dit gebeurt, dan moet de 
melder vervangen worden.

Tijdelijk uitschakelen van waarschuwingssignalen – Als het 
waarschuwingssignaal voor defect, lege batterij of einde levensduur 
wordt weergegeven, dan kan de gebruiker door op de testknop te 
drukken tot de melder afgaat en vervolgens los te laten, het 
waarschuwingssignaal voor 12 uur uitschakelen om hinder van het 
signaal, vooral 's nachts, te voorkomen. Het betreffende 

waarschuwingssignaal wordt na 12 uur hervat. De gebruiker kan 
handmatig resetten door op de testknop te drukken tot de melder 
afgaat; zo kan op elk gewenst moment het waarschuwingssignaal 
uitgeschakeld en weer ingeschakeld worden.

Uw gezin beschermen tegen brand
De rookmelder is van levensbelang om te beschermen tegen brand in 
huis, maar er zijn een aantal andere voorzorgsmaatregelen om het risico 
op brand te verminderen.
Naast het installeren van rookmelders op alle relevante plaatsen 
overeenkomstig de instructies, het schoonmaken van de melders, het 
wekelijks testen en het meteen vervangen van de melders als ze niet 
goed werken of defect/aan het einde van hun levensduur zijn, dient u de 
volgende voorschriften voor brandveiligheid na te leven:

Rook nooit in bed.
Houd lucifers en aanstekers uit de buurt van kinderen.
Bewaar ontvlambare materialen, zoals benzine, in een daarvoor 
geschikt reservoir en gebruik ze nooit in de buurt van vonken of 
vlammen.
Zorg ervoor dat elektrische circuits niet overbelast worden.
Let erop dat elektrische apparaten in goede staat zijn en dat ze 

officieel goedgekeurd zijn.
Verwijder op tijd afval.
Zorg voor regelmatige onderhoudsbeurten van de 
verwarmingsinstallatie en schoonmaken van schoorstenen.
Houd draagbare verwarmingstoestellen en open vuur, zoals 
kaarsen, uit de buurt van brandbare materialen.
Zorg voor extra brandveiligheidsartikelen, zoals brandblussers en 
blusdekens, en zorg ervoor dat alle gezinsleden weten hoe ze 
deze moeten gebruiken.

Stel een vluchtrouteplan op voor uw huis en oefen het met het gezin.
Teken een plattegrond met minstens twee vluchtroutes vanaf elke 
kamer in huis. Laat uw gezin kennismaken met het geluid
van de rookmelder en zorg ervoor dat kinderen weten dat dit geluid 
betekent. Informeer iedereen over hoe ze de woning kunnen verlaten
in geval van brand (zie hoofdstuk 11). Duid een ontmoetingsplek aan 
op veilige afstand van het huis en de dichtste plaats om de
brandweer te bellen. Houd om de zes maanden een brandoefening 
om zeker te zijn dat iedereen weet wat de procedure is.

Wat moet u doen in geval van brand
Als er brand is in uw huis, dan zullen de beschreven adviezen uw 
kansen om veilig te ontsnappen vergroten. De volgende regels 
moeten altijd worden benadrukt bij brandoefeningen zodat ze bekend 
zijn bij echte noodgevallen.

Blijf rustig en denk goed na over de geplande vluchtroute.
Verlaat zo snel mogelijk het huis via de geplande vluchtroute. 
Stop niet om uw persoonlijke spullen mee te nemen.
Controleer de deuren of ze niet heet zijn. Als een deur heet is, 
open deze dan niet en gebruik een andere vluchtroute.
Houd alle deuren en ramen dicht, behalve om te kunnen 
ontsnappen.
Rook stijgt omhoog, dus blijf laag bij de grond. Kruip indien 
nodig.
Adem kleine hoeveelheden in en bedek indien mogelijk mond en 
neus met een vochtige doek.
Ga naar de afgesproken ontmoetingsplek en bel de brandweer. 
Zorg ervoor dat u uw volledige naam en adres doorgeeft.
Ga nooit terug naar binnen in een brandend huis.

Neem voor meer informatie over brandveiligheid en -preventie contact 
op met de plaatselijke brandweer.

Beperkingen van rookmelders
Rookmelders zijn bedoeld om vroegtijdig te waarschuwen in geval van 
brand en kunnen kostbare tijd winnen om te ontsnappen. Ze hebben 
echter bepaalde beperkingen.

Ze werken niet zonder voeding. Als de batterij leeg is, zal de 
rookmelder dus niet werken.

De melder gaat pas af als er rook in de sensorkamer 
binnenkomt. Alles wat verhindert dat de rook de melder bereikt, 
kan het afgaan van de melder vertragen of voorkomen. Rook 
van brand in een schoorsteen of muur, op het dak of aan de 
andere kant van een gesloten deur wordt mogelijkerwijs pas 
gedetecteerd als er heel veel rook is en deze de melder bereikt. 
Daarom moet in elke ruimte een rookmelder geïnstalleerd 
worden of op z'n minst op elke verdieping van uw huis.

Rookmelders worden niet altijd gehoord. Rookmelders aan de 
andere kant van een gesloten deur of op een andere verdieping 
volstaan mogelijkerwijs niet om iemand die diep slaapt te wekken 
en kunnen worden overstemd door andere geluiden, zoals het 
verkeer, de tv of de radio. Rookmelders worden mogelijkerwijs 
niet gehoord door mensen met gehoorproblemen.
De fabrikant adviseert om de melder te vervangen na 10 jaar of 
zodra het waarschuwingssignaal voor einde levensduur wordt 
weergegeven.
Deze rookmelder is geen vervanging voor een goede woning- of 
inboedelverzekering. Een goede verzekering is uw eigen 
verantwoordelijkheid. Vraag uw verzekeraar om advies.

Tien jaar beperkte garantie

 

BELANGRIJK :
Wij vragen u om u van uw afval te ontdoen volgens de 
regels die van toepassing zijn over het sorteren van 
huishoudelijk vuil. Gelieve uw afgedankt materiaal dus 
te laten verwerken door de daartoe voorziene kanalen 
teneinde ons leefmilieu proper te houden.
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Chacon SA garandeert dat zijn bijgevoegde rookmelder vrij is 
van gebreken ten aanzien van de materialen en de fabricatie, bij 
normaal gebruik en onderhoud, voor een periode van 10 jaar. Dit 
is de enige uitdrukkelijke garantie die Chacon SA voor dit 
product geeft. Tussenpersonen, vertegenwoordigers, 
handelaren of werknemers van het bedrijf zijn niet gemachtigd 
om de verplichtingen of beperkingen van de garantie uit te 
breiden of te wijzigen. De garantieverplichting van het bedrijf 
Chacon is beperkt tot het herstel of de vervanging van die 
onderdelen van de rookmelder die gebreken vertonen ten 
aanzien van de materialen of de fabricatie, bij normaal gebruik 
en onderhoud, binnen de periode van 10 jaar na productieda-
tum. Het bewijs van aankoop is vereist. Het bedrijf is niet 
verplicht om rookmelders te herstellen of te vervangen indien ze 
defect zijn geraakt ten gevolge van beschadigingen, slecht 
onderhoud, oneigenlijk gebruik, modificaties of wijzigingen die 
aangebracht werden na de aankoopdatum. Chacon SA kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor alle opgelopen schade of 
verliezen, van welke soort dan ook, inclusief ongelukken of 
daaruit volgende schade dat rechtsreeks of onrechtstreeks het 
gevolg is van een gebrek aan dit product. Herstel de rookmelder 
niet indien U deze als gebrekkig waant. Neem eerst contact op 
met de technische dienst van de firma Chacon, Avenue 
mercator 2, 1300 WAVER op het nummer 0900 51 100 tussen 
14 en 18 uur iedere werkdag.


