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LET OP: Bewaar deze voorschriften op een veilige plek. | CAUTION: Keep these instructions in a safe place.

BATTERIJ
Deze rookmelder heeft een vaste batterij en kan  niet worden verwijderd. 
Belangrijk: lees de geleverde gebruiksaanwijzing voor aanvullende informatie.

TESTEN
Om ervan overuigd te zijn dat de rookmelder goed functioneert is het noodzakelijk 
deze 1 x per maand te testen. Druk op de testknop totdat u het testsignaal hoort. 

REINIGEN
Rookmelders zijn gevoelig voor stof en om valse alarmen tot een minimum te 
beperken, raden wij aan ze één keer per maand te stofzuigen. Gebruik hiervoor het 
zachte borstelhulpstuk. Verf de rookmelder niet.

BATTERY
This smoke detector has a fixed battery and cannot be removed. 
Important: Read the user manual provided for additional information.

TEST
To ensure that the smoke detector functions properly, it is necessary to test it 
once a month. To do this, press the test button until you hear the test signal. 

CLEANING
Smoke alarms are sensitive to dust and to minimise false alarms, we recommend 
vacuuming them once a month. Use the soft brush attachment for this purpose. Do 
not paint the smoke detector.

Webchat
Staat uw vraag niet op de website? 
Vraag via de chat.
Beschikbaar van ma t/m do van 8:30 tot 16:00
Vrijdag van 8:30 tot 12:00

Contactformulier
Stel uw vraag schriftelijk via ons online contactformulier. 
U krijgt binnen 3 werkdagen bericht.

https://www.dunavie.nl/
WhatsApp   (06 57 48 61 00)

Webchat
Is your question not on the website? 
Ask via the chat.
Available from Mo to Th from 8:30 a.m. to 4:00 p.m.
Friday from 8:30 to 12:00

Contact form
Ask your question in writing via our online contact form. 
You will receive a reply within 3 working days.
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De rookmelder werkt normaal.

De rookmelder heeft rook ontdekt. 
Luide herhalende piep en 
knipperende LED

De rookmelder heeft rook ontdekt en 
het alarm is handmatig met de 
testknop (T) voor ongeveer 
10 minuten gepauzeerd.

Lege batterij melding. 
De batterij is vast ingebouwd en 
kan niet vervangen worden. 
Vervang de rookmelder.

Low battery alert. 
The battery is fixed integrated and 
cannot be be replaced. 
Replace the smoke detector.

Druk op de testknop (T) om de piep 
van de lege batterijmelding gedurende 
10 uur te pauzeren.

Press the test button (T) to hush 
the low battery warning beep 
for 10 hour.

The smoke detector has detected 
smoke and the alarm is manually 
hushed with the test button (T) 
for about 10 minutes.

The smoke detector has detected smoke. 
Loud repeating beep and 
flashing LED. 

Smoke alarm is functioning properly.

LED 1 x per 40 sec

LED 1 x per 8 sec

LED 1 x per sec

Piep signaal / Beep sound 1 x sec

Druk / Press 5 sec

Druk / Press 5 sec

Piep signaal/beep sound 1 x per 40 sec

LED 1 x per 40 sec

Voorzichtig handelen

Act with caution
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