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Reinig de rookmelder ten minste eenmaal per maand; reinig 
de buitenkant van de rookmelder voorzichtig met een zachte 
huishoudborstel. Vergeet niet om de rookmelder na het 
schoonmaken te testen. Het is verboden te reinigen met water, 
schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen aangezien deze het 
apparaat kunnen beschadigen. Gebruik nooit water, 
schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen, aangezien deze het
apparaat kunnen beschadigen.

              Als de rookmelder zijn alarmtoeter laat horen, en u de 
              testknop niet hebt ingedrukt, waarschuwt het voor een 
              gevaarlijke situatie. Uw onmiddellijke reactie is noodzakelijk. 
Om u op dergelijke situaties voor te bereiden, dient u vluchtplannen 
te maken voor het hele gezin, deze met ALLE gezinsleden te 
bespreken en ze regelmatig te oefenen.

Leer alle huisgenoten de deur aan te raken en een alternatieve 
uitgang te gebruiken als de deur heet is.VERPLICHT ZE NIET
DE DEUR TE OPENEN ALS DE DEURKNOP HEET IS..
Leer huisgenoten over de vloer te kruipen om
om onder gevaarlijke rook, dampen en gassen te blijven.
Bepaal een veilige ontmoetingsplaats voor alle bewoners
buiten het gebouw.

Raak niet in paniek; blijf kalm.

Verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Raak deuren aan om
te voelen of ze warm zijn voordat u ze opent. Gebruik een 
alternatieve uitgang indien nodig. Kruip over de vloer, en stop 
NIET om iets op te rapen.

Verzamel op een vooraf afgesproken verzamelplaats buiten 
het gebouw.

Bel de brandweer 112 van BUITEN het gebouw.

OPMERKING: Deze richtlijnen zullen u helpen in het geval 
van een brand. Om de kans op brand te verkleinen, moet u 
echter de brandveiligheidsregels in acht nemen en gevaarlijke 
situaties voorkomen.

GA NIET TERUG NAAR BINNEN IN EEN BRANDEND 
GEBOUW. Wacht tot de brandweer arriveert.

Als de rookmelder vervuild raakt door overmatig vuil, 
stof en/of vuil, en niet kan worden gereinigd om valse
alarmen te voorkomen, moet de rookmelder onmiddellijk 
worden vervangen.

Wanneer de batterij leeg raakt, zal de rookmelder om de 
53 seconden een pieptoon laten horen (de waarschuwing dat 
de batterij bijna leeg is).
U moet het alarm onmiddellijk vervangen om uw bescherming 
te behouden.

Rookmelders hebben een sleutelrol gespeeld in het wereldwijd 
terugdringen van het aantal doden als gevolg van woningbranden. 
Maar net als elk ander waarschuwingsapparaat kunnen rookmelders 
alleen maar werken als zij goed geplaatst, geïnstalleerd en 
onderhouden zijn, en als de rook de melders bereikt. 
Ze zijn niet onfeilbaar.

Batterij gevoede apparaten kunnen niet werken als de batterijen 
ontbreken, losgekoppeld of leeg zijn, als het verkeerde type 
batterijen wordt gebruikt, of als de batterijen niet juist zijn 
geïnstalleerd. AC-toestellen kunnen niet werken als de 
wisselstroom om een of andere reden wordt uitgeschakeld 
(open zekering of stroomonderbreker, storing langs een 
elektriciteitsleiding of in een elektriciteitscentrale, elektrische 
brand die de elektrische draden verbrandt, enz. 
Als u bezorgd bent over de beperkingen van batterij- of 
wisselstroom, installeer dan beide soorten toestellen.

Oefen het vluchtplan minstens twee keer per jaar en zorg 
ervoor dat iedereen erbij betrokken is, van kinderen tot 
grootouders. Geef kinderen de tijd om het vluchtplan onder 
de knie te krijgen en te oefenen voordat u 's nachts een 
brandoefening houdt wanneer ze slapen. Als kinderen of 
anderen niet snel wakker worden van het geluid van de 
rookmelder, of als er zuigelingen of gezinsleden zijn met 
mobiliteitsbeperkingen, zorg er dan voor dat iemand wordt 
aangewezen om hen te helpen bij de brandoefening en in 
geval van nood. Het is aan te bevelen een brandoefening
te houden terwijl de gezinsleden slapen, om te bepalen hoe 
zij reageren op het geluid van de rookmelder terwijl zij slapen 
en om te bepalen of zij in geval van nood hulp nodig hebben.

Zoals elk elektronisch apparaat bestaan rookmelders uit 
onderdelen die op elk moment kunnen verslijten of defect 
raken. U moet het apparaat wekelijks testen om er zeker 
van te zijn dat u beschermd blijft. Rookmelders kunnen 
geen brand voorkomen of blussen. Ze zijn geen vervanging 
voor een inboedel- of opstalverzekering.

Rook van branden in schoorstenen of muren, op daken, 
of aan de andere kant van gesloten deuren kan de 
sensorkamer niet bereiken en het alarm doen afgaan. 
Daarom moet er in elke slaapkamer of slaapruimte - vooral 
als de deuren van de slaapkamers of slaapruimtes 's nachts 
gesloten zijn - en in de tussenliggende gang een eenheid 
worden geïnstalleerd

Hoewel de alarmhoorn in deze eenheid aan de huidige normen
voldoet of deze overtreft, is het mogelijk dat hij niet wordt 
gehoord als: 
1) de eenheid zich buiten een gesloten of gedeeltelijk gesloten 
deur bevindt, 
2) bewoners onlangs alcohol of drugs hebben gebruikt, 
3) het alarm wordt overstemd door het geluid van de stereo-
installatie, de televisie, het verkeer, de airconditioner of andere 
apparaten, 
4) bewoners slechthorend of vaste slapers zijn. 
Voor slechthorende bewoners moeten speciale eenheden worden
geïnstalleerd, zoals eenheden met visueel en auditief alarm.

Een stand-alone unit op de tweede verdieping kan bijvoorbeeld 
rook uit een kelderbrand pas detecteren als de brand zich 
uitbreidt. Dit kan u niet genoeg tijd geven om veilig te 
ontsnappen. Daarom is de aanbevolen minimale beveiliging 
ten minste één eenheid in elke slaapruimte en elke slaapkamer 
op elke verdieping van uw woning. Zelfs met een eenheid op 
elke verdieping bieden op zichzelf staande eenheden mogelijk 
niet zo veel bescherming als onderling verbonden eenheden, 
vooral als de brand in een afgelegen gebied begint. Sommige 
veiligheidsdeskundigen raden aan om onderling verbonden 
apparaten met batterijvoeding te installeren 
(zie "Over rookmelders") of professionele brand-
detectiesystemen, zodat als één apparaat rook detecteert, 
alle apparaten alarm slaan.Onderling verbonden apparaten 
kunnen een snellere waarschuwing geven dan op zichzelf 
staande apparaten, aangezien alle apparaten alarm slaan 
wanneer één ervan rook detecteert.

Het apparaat moet onmiddellijk worden vervangen als het niet
 goed werkt. U moet een rookmelder altijd na 10 jaar vanaf de 
aankoopdatum vervangen. Schrijf de aankoopdatum op de 
daarvoor bestemde ruimte op de achterkant van het apparaat.

13.1 Rookmelders werken niet zonder batterij.

13.2 Rookmelders wekken mogelijk niet alle personen.

13.3 Rookmelders zijn niet onfeilbaar.

13.4   Smoke alarm devices cannot detect fires if the smoke does
not reach the alarms.           

13.6  Rookmelders kunnen vaak geen brand op een andere 
         verdieping of in een ander gedeelte van de woning detecteren.

13.7  Rookmelders hebben soms niet de tijd om alarm te slaan 
voordat de brand zelf schade, letsel of de dood veroorzaakt, 
aangezien de rook van sommige branden de eenheid niet 
onmiddellijk bereikt. Voorbeelden hiervan zijn personen die 
in bed roken, kinderen die met lucifers spelen, of branden 
die veroorzaakt worden door hevige explosies als gevolg 
van ontsnappend gas.

13.8 Rookmelders hebben een beperkte levensduur.

Verplaats het apparaat als het regelmatig valse alarmen geeft. 
Zie hoofdstuk 4.TE VERMIJDEN LOCATIES voor details.Aangezien het onmogelijk is de brandhaard te voorspellen, 

is de beste plaats voor een rookmelder gewoonlijk het midden 
van een kamer of een gang. Indien het nodig is een rookmelder 
aan een muur te bevestigen, moet het detectie-element van de 
melder altijd 150 tot 300 mm onder het plafond worden geplaatst 
en de onderkant van de melder boven het niveau van deuren en 
andere openingen.

In ruimten met eenvoudige schuine plafonds, pieken of punt-
gevels, installeert u rookmelders op het plafond op 900 mm 
van het hoogste punt van het plafond. "Stilstaande lucht bovenin 
een plafond kan verhinderen dat de rook het alarm op tijd 
bereikt om een vroegtijdige waarschuwing te geven.
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Rookmelder Montageplaat

① Alarmspeaker

② LED indicator

③ Test/Mute/Reset knop

Schroeven Pluggen

AANTAL

1 Stuks
1 Stuks
1 Stuks

3 Stuks
3 Stuks

1.Voltage: 3V      (1x CR123A Lithium Battery )

2.Visueel alarm signaal: Rode LED indicator

3.Geluidsniveau: ≥85dB( op 3m directe afstand)

4.Gebruikstemperatuur: 0℃~+55℃
5.Luchtvochtigheid: ≤95%RH (geen condensatie)

6.

    

  

   Afmetingen: 86 x H31mm

7.Momtage: wand- of plafondmontage

8.Batterijduur::

                       

                        

3-5 jaar (afhankelijk van WiFi netwerk kwaliteit)
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Werkt op batterij

Werkingslicht (LED)
Knippert ongeveer om de 53 seconden om te bevestigen dat 
het toestel ingeschakeld is en normaal werkt.
Waarschuwing lage batterij

Alarm Pauze (Mute)

Test functie

Hoorbare en zichtbare alarmsignalen

Deze Rookmelder mag alleen worden geïnstalleerd door een 
dediplomeerd elektricien. Neem bij de installatie alle plaatselijke 
en landelijke elektrische en bouwverordeningen in acht en 
volg deze op.

Deze Rookmelder is NIET ontworpen als primaire bescherming 
voor gebouwen die een compleet brandalarmsysteem vereisen. 
Dergelijke gebouwen zijn onder meer hotels, motels, slaapzalen,
 ziekenhuizen, verpleeghuizen en groepshuizen. Dit geldt zelfs 
als het ooit eengezinswoningen waren. Deze rookmelder KAN 
echter in afzonderlijke kamers als AANVULLENDE beveiliging 
worden gebruikt.

Rookmelders waarschuwen niet altijd elk lid van het huishouden. 
De alarmhoorn is luid om mensen te waarschuwen voor een 
potentieel gevaar. Er kunnen zich echter omstandigheden 
voordoen waarin een lid van het huishouden het alarm niet kan 
horen (d.w.z. lawaai binnens- of buitenshuis, slechte slapers, 
drugs- of alcoholgebruik, slechthorenden, enz.)

Rookmelders kunnen alleen alarm slaan wanneer zij rook 
detecteren. Rookmelders detecteren verbrandingsdeeltjes in de 
lucht. Zij detecteren geen hitte, vlammen of gassen. 
Deze rookmelder is ontworpen om een akoestische 
waarschuwing te geven voor een beginnende brand. 
Echter, veel branden zijn snel brandend, explosief, of opzettelijk. 
Andere worden veroorzaakt door onvoorzichtigheid of veiligheids-
risico's. Het is mogelijk dat de rook de rookmelder niet SNEL 
genoeg bereikt om een veilige vluchtweg te verzekeren.

Rookmelders hebben beperkingen. Deze rookmelder is niet 
onfeilbaar en biedt geen garantie voor de bescherming van
levens of eigendommen tegen brand. Rookmelders zijn geen 
vervanging voor een verzekering. Huiseigenaren en huurders 
moeten hun leven en eigendommen verzekeren. Bovendien is 
het mogelijk dat de rookmelder op een bepaald moment 
defect raakt. Daarom moet u de rookmelder wekelijks testen en 
om de 10 jaar vervangen.

Rookmelders moeten ten minste worden geplaatst tussen 
slaapruimten en potentiële brandhaarden zoals woonkamers en 
keukens. In gelijkvloerse woningen met één slaapgedeelte moet 
een rookmelder in de gang worden geïnstalleerd, zo dicht 
mogelijk bij de woonruimte. Om ervoor te zorgen dat rookmelders 
in slaapkamers hoorbaar zijn, mag geen enkele rookmelder 
verder dan 3 meter van een slaapkamerdeur verwijderd zijn. 
Het kan nodig zijn om meer dan één rookmelder te installeren, 
vooral als de gang meer dan 15 m lang is. In woningen met één 
verdieping en twee aparte slaapruimten zijn minimaal twee 
rookmelders vereist, één buiten elke slaapruimte. In woningen 
met meerdere verdiepingen of splitlevelwoningen moet ten minste 
een rookmelder worden geïnstalleerd op de begane grond tussen 
de trap en eventuele kamers waar brand zou kunnen uitbreken, 
en op elke verdieping in circulatieruimten die deel uitmaken van 
de vluchtroute (gewoonlijk gangen en overloop).

Extra Rookemelders moeten worden geïnstalleerd in slaapkamers 
om te anticiperen op branden die hier ontstaan, veroorzaakt door 
defecte bedrading, lampen, toestellen, roken of andere gevaren.

Installeer rookmelders in verkeersruimten op een afstand van 
niet meer dan 7,5 m van de verste muur, niet meer dan 7,5 m 
van een deur naar een ruimte waar brand kan ontstaan en niet 
meer dan 7,5 m van de volgende rookmelder.

Voor de beste bescherming moeten rookmelders worden 
geïnstalleerd in elke kamer van uw huis, behalve in de kamers 
die worden genoemd in hoofdstuk 4. TE VERMIJDEN LOCATIES. 
Warmtealarmtoestellen moeten worden gebruikt in keukens, 
stookruimten, wasruimten, garages en dergelijke, waar 
rookmelders ongeschikt zouden zijn.

Als u vermoedt dat deze rookmelder een lid van het huishouden 
niet alarmeert, installeert u extra rookmelders en onderhoudt u 
deze. Leden van het huishouden moeten het 
waarschuwingssignaal van de rookmelder horen en er snel op 
reageren om het risico op schade, letsel of overlijden als gevolg 
van brand te beperken. 

In turbulente lucht van ventilatoren, kachels, deuren, ramen, 
enz., die rook van het alarm weg kunnen trekken.
In zeer vochtige ruimten zoals badkamers en doucheruimten, 
of waar de temperatuur hoger is dan 39°C of lager is dan 5°C, 
aangezien een hoge vochtigheid een vals alarm kan veroorzaken.
Op de top van een "A" frame plafond. "Stilstaande lucht aan de 
bovenkant kan verhinderen dat de rook het alarm op tijd bereikt 
om een tijdige waarschuwing te geven.
Minder dan 300mm van de muur bij montage aan het plafond.
In door insecten geteisterde omgeving. Kleine insecten kunnen 
de prestaties beïnvloeden.
In keukens, stookruimten, wasruimten, garages. Verbranding
deeltjes van kook- of auto-uitlaatgassen en stof en vocht
kunnen een vals alarm veroorzaken.
Op zeer stoffige of vuile plaatsen. Vuil en stof kunnen zich 
ophopen en de betrouwbaarheid nadelig beïnvloeden.

 Binnen 300 mm van verlichtingsarmaturen of hoeken in de kamer.

Op locaties die routinetests of onderhoud gevaarlijk zouden 
maken (b.v. boven een trappenhuis).

Op slecht geïsoleerde muren of plafonds.

Binnen 1500mm van fluorescerende lichtarmaturen. 

Zet de rookmelder eerst aan, houd de testknop ongeveer 
3 seconden ingedrukt, controleer of de rode LED snel knippert, 
en de zoemer een snel "PIEP-PIEP-PIEP"-geluid laat horen;

Kies een geschikte installatieplaats, boor met een boormachine 
gaten in het installatieoppervlak;

Draai de rookmelder in de bevestigingsbeugel en hoor de "klik" 
om aan te geven dat de installatie op zijn plaats zit.

Het alarm beschikt over een Vals Alarm Mute die, indien 
geactiveerd, ongewenste alarmen tot 10 minuten het zwijgen oplegt.

OPMERKING: VERVANG HET ALARM ALS DE TEST-
FUNCTIE NIET NAAR BEHOREN WERKT NA HET VOLGEN 
VAN DE HIERBOVEN BESCHREVEN PROCEDURES.

GEVAAR: Als de alarmtoeter klinkt, en de rookmelder 
wordt niet getest, dan is de rookmelder rook aan het 
waarnemen.
HET GELUID VAN DE ALARMHOORN VEREIST UW
ONMIDDELLIJKE AANDACHT EN ACTIE.

Druk tijdens een ongewenst alarm op de testknop en laat deze 
weer los om de alarmhoorn te laten zwijgen. Dit betekent dat de 
rookmelder in de Vals Alarm Mute staat.

Als de rookmelder niet in de Vals Alarm-stand gaat en zijn luide 
alarmtoeter blijft laten horen of als hij eerst in de Vals Alarm-stand 
gaat en vervolgens het alarm opnieuw laat horen, is de rook te hevig 
en zou er een mogelijk gevaarlijke situatie kunnen ontstaan - 
neem noodmaatregelen.

8.1 Rotate the smoke alarm out of the mounting bracket
8.2 Replace the used battery with a new battery, once powered on, 
      red LED of the smoke alarm will flash once and goes off. Press
      and hold the test button, if the smoke alarm issue alarm sounds
      three time, it indicates the alarm is working normally.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.

Dit apparaat is ontworpen om zo onderhoudsvrij mogelijk te zijn, 
maar er zijn een paar eenvoudige dingen die u moet doen om het 
goed te laten werken:

Doe minstens 1 maal per week een test.

De testknop test nauwkeurig alle functies. 
Gebruik GEEN open vuur om deze rookmelder te testen. 
U zou de rookmelder of uw huis kunnen ontsteken en beschadigen.
Test rookmelders wekelijks en bij terugkeer van vakantie of 
wanneer er een aantal dagen niemand in huis is geweest.

Ga tijdens het testen op armlengte van het rookalarmtoestel staan. 
De alarmhoorn is luid om u te waarschuwen voor een noodgeval
en kan schadelijk zijn voor het gehoor.

Druk op de testknop en laat hem los om het alarm te testen. 
Het alarm zal luide korte pieptonen laten horen. 
Het kan zijn dat het alarm stopt zodra u de testknop loslaat.
Als de rookmelder niet afgaat, controleer dan of de melder 
goed op de montageplaat is bevestigd.

Stel iedereen bloot aan het geluid van een rookmelder
en leg uit wat het geluid betekent.
Bepaal TWEE uitgangen uit elke kamer en een vluchtweg
route naar buiten vanuit elke uitgang.

Attentie: Indien een mutefunctie op afstand beschikbaar is, 
mag deze alleen worden gebruikt binnen het gezichtsveld van de rookmelder.

Normaal bedrijf

In Test

ALARM

Lage Batterij

Fout/Defect

Mute tijdens
ALARM
Mute tijdens
Lage Batterij alarm

Mute op afstand
via Hihome App
tijdens ALARM

Rode LED knippert elke 
53 seconden.

Rookmelder reageert
niet.

Rode LED knippert en
er is om de 53 seconden 
een pieptoon te horen.

Bij of de rookmelder juist aan de
montagebeugel is bevestigd.

De batterij is (bijna) leeg.
Vervang de batterij (CR123a)

Het alarm werkt niet goed. Maak uw 
rookmelder schoon. OF VERVANG 
ONMIDDELLIJK DOOR EEN NIEUWE!

1.Reinig de rookmelder. Zie hoofdstuk 9 
ONDERHOUD EN REINIGING.
2.Huur een elektricien om de rookmelder 
naar een nieuwe locatie te verplaatsen. 
Zie hoofdstuk 3 WAAR TE PLAATSEN.

   

Rode LED knippert twee 
maal elke 53 seconden

Rode LED knippert twee 
maal elke 53 seconden.

Rookmelders laten met 
tussenpozen valse 
alarmen afgaan of 
wanneer bewoners koken
douchen, enz.

Rode LED knippert elke 
10 seconden.
Rode LED knippert elke 
53 seconden.

Rode LED knippert snel.

Rode LED knippert snel.

Rode LED knippert elke 
53 seconden.

Geen

Geen

Geen(Duur:
Ongeveer 10 minuten)
Geen(Duur:
Ongeveer 12 uur)

Rode LED knippert elke
10 seconden.

Geen(Duur:
Ongeveer 10 minuten

Korte snelle PIEP

Korte snelle PIEP

Korte PIEP elke 53
seconden.

Test de rookmelder. Zie hoofdstuk 8. HET TESTEN VAN DE
ROOKMELDER 

Plaats de pluggen in de geboorde gaten;
 Bevestig de montageplaat met schroeven;

Nabij objecten zoals plafonddecoraties die de de weg van de 
rook naar het alarm belemmeren.

Installeer een rookmelder in elke kamer en op elke verdieping 
van het huis. Het kan zijn dat rook de rookmelder om allerlei 
redenen niet bereikt. Als bijvoorbeeld een brand ontstaat in een 
afgelegen deel van het huis, op een andere verdieping, in een 
schoorsteen, muur, dak, of aan de andere kant van een gesloten 
deur, kan de rook de rookmelder niet op tijd bereiken om de 
huisgenoten te waarschuwen. Een rookmelder zal een brand 
niet onmiddellijk detecteren, behalve in de ruimte of kamer 
waar hij geïnstalleerd is.

De testknop test nauwkeurig alle functies van de rookmelder.
GEBRUIK GEEN andere testmethode. Test de rookmelder 
wekelijks om zeker te zijn van een goede werking.

 

GELIEVE DEZE INSTRUCTIES TE LEZEN EN TE BEWAREN.

Eenvoudige installatie. Bevestigingsmateriaal meegeleverd. 

Vervangbare lithium batterij.
Tijdig vervangen om alarmen en herinneringen te voorkomen.

Het alarm piept om de 53 seconden bij bijna lege batterij.

Zet uw rookmelder uit door kort op de testknop te drukken 
wanneer rook, die geen noodsituatie is, een hinderlijk alarm 
veroorzaakt. Het rode lampje knippert om de 10 seconden om 
u eraan te herinneren dat het rookalarm is uitgeschakeld. 
Het alarm wordt na 10 minuten automatisch gereset. 
Zowel de lokale mute-functie als de mute-functie op 
smartphone zijn beschikbaar.

Druk regelmatig op de testknop om te controleren en te 
bevestigen dat de rookmelder normaal werkt.
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Wanneer de gedetecteerde rook de alarmdrempel van de 
rookmelder bereikt, zal het rode lampje snel knipperen en zal 
een luid geluidsalarm klinken.
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Zone stilstaande lucht
Midden

15cm

15cm

90cm

Lees hoofdstuk 4. TE VERMIJDEN LOCATIES en hoofdstuk 
13. BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS in deze 
 handleiding.

Enkele verdieping,
een zone met slaapkamers

Enkele verdieping,
meerdere zones met slaapkamers

Meerdere verdiepingen
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Rookmelders voor basis detectie
Extra rookmelders voor een betere dekking

Warmtealarm

Deze alarmen zijn in de eerste plaats bedoeld voor particuliere 
woningen met één gezin. Voor gebruik in andere toepassingen 
dient het advies van de fabrikant te worden ingewonnen.

BELANGRIJK:

  9.Draadloos: 

                       

 2.4Ghz WiFi (niet dual band) + BLE Easy Connect

De rookmelder is een stand-alone apparaat, niet koppelbaar
met meerdere anderen.

Belangrijk! Lees goed door en bewaar.

*De getoonde afbeeldingen zijn onder voorbehoud en indicatief.
*Omdat de technologie constant wordt bijgewerkt, kan het 
gebruik afwijken van de gebruikesaanwijzing, gelieve te 
vertrouwen op het daadwerkelijke functioneren en test regelmatig. 
Wijzigingen zijn voorbehouden.

Foto-elektrische alarmen zijn over het algemeen doeltreffender
in het opsporen van trage, smeulende branden die eerst 
smeulen alvorens in vlammen uit te barsten. Bronnen van deze 
branden kunnen sigaretten zijn die in banken of beddengoed.

lonisatiealarmen zijn over het algemeen doeltreffender bij het 
opsporen van snelle branden die brandbare materialen snel 
verbruiken en zich snel verspreiden. Bronnen van deze branden 
kunnen brandbare vloeistoffen zijn of papier. Beide alarmsoorten
bieden echter een adequate detectie van beide soorten branden.
Als u een zo vroeg mogelijke detectie van zowel smeulbranden 
als snel ontvlammende branden wenst, kunt u rookmelders 
installeren die zowel foto-elektrische als ionisatiedetectie-
technologieën in één apparaat combineren.

WOONKAMER

EU Declaration of Conformity
   
According to ISO/IEC 17050-1:2004     
We, At Home Technologies BV, as manufacturer, 
declare that the following product(s) with the brand 
Hihome, produced in China, have been tested according 
all relevant CE standards/regulations and have passed 
all tests.

For documents: 
https://en.hihome.eu/products/hihome-slimme-rookmelder-wifi

Tested and certified conform
Fire Safety EN 14604:2005 + AC:2008

Authorized by: S. Pitstra, CEO, At Home Technologies BV 

Date: June 14th, 2022
Document no: 2022-1461 Signature: 

At Home Technologies BV, Postbus 42, 6860 AA Oosterbeek, 
The Netherlands. www.hihome.eu

EN 14604


