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Voor de op een 9 volt-batterij werkende rookmelder, 29D, 29HD
met Hush
Wij danken u voor de aankoop van deze rookmelder.Deze vormt een belangrijk

deel van het beveiligingsplan voor uw huis.U kunt erop vertrouwen dat dit

product u de grootst mogelijke veiligheidsbescherming biedt. Wij weten dat u

niet minder verwacht als de levens van uw gezin in het geding zijn.
Wij adviseren u om er enkele minuten voor uit te trekken om deze gebruik-
shandleiding door te lezen en daarna te bewaren voor naslagdoeleinden. Leer
kinderen hoe ze op rookmelders moeten reageren en dat ze nooit met het
apparaat mogen spelen. Rookmelder: waarschuwt in geval van rook of brand.

Noteer voor uw eigen gemak de volgende
informatie.Als u onze consumentenlijn belt,

is dit het eerste wat u gevraagd wordt.

Typenummer van de rookmelder
(deze bevindt zich op de achterkant van de melder):

Datumcode (deze bevindt zich op de
achterkant van de melder).
Kidde adviseert om deze melder
tien jaar na de datumcode te vervangen:

Aankoopdatum:

Verkooppunt:

Voor model: 29D, 29HD

EN14604:2005
G206007

0786-CPD-20733



Probeer niet de rookmelder zelf te repareren. Raadpleeg de instructies in hoofdstuk 9
voor onderhoud.

WAARSCHUWING!HET APPARAAT KAN NIET OP DE BODEMPLAAT WORDEN
BEVESTIGD, TENZIJ DE BATTERIJ AANWEZIG IS. ALS DE BATTERIJ WORDT VER-
WIJDERD, FUNCTIONEERT DE ROOKMELDER NIET MEER.

BELANGRIJK! LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE DOOR EN
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BIJ DE MELDER.

INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING

1 — AANBEVOLEN LOCATIES VOOR ROOKMELDERS

2 — LOCATIES DIE VERMEDEN MOETEN WORDEN

3 — INSTALLATIE-INSTRUCTIES

4 — WERKING EN TESTEN

5 — HUSH-REGELFUNCTIE

6 — ONDERHOUD

7 — BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS

8 — GOEDE VEILIGHEIDSGEWOONTEN

9 — SERVICE EN GARANTIE

1. AANBEVOLEN LOCATIES VOOR MELDERS
• Plaats de eerste melder in de onmiddellijke nabijheid van de slaapkamers. Probeer

de vluchtroute te bewaken, omdat de slaapkamers gewoonlijk het verst van de
uitgang liggen.Als er meer dan een slaapgedeelte aanwezig is plaatst u extra
melders in elk ander slaapgedeelte.

• Plaats bovendien melders om elke trap te bewaken, omdat trappen door rook en
hitte als een schoorsteen werken.

• Plaats minstens een melder op elke verdieping.

• Plaats een melder in elke slaapkamer.

• Plaats een melder in elke kamer waarin elektrische apparaten worden gebruikt
(bijv. draagbare radiatoren of bevochtigingsapparaten).

• Plaats een melder in elke kamer waarin iemand achter een gesloten deur slaapt.
Door de gesloten deur wordt de slaper misschien niet gewekt door een melder die
zich buiten die kamer bevindt.

• Rook-, hitte- en verbrandingsproducten stijgen op naar het plafond en verspreiden
zich horizontaal.Wanneer de rookmelder midden in de kamer aan het plafond
wordt bevestigd, wordt deze het dichtst bij alle punten in de kamer geplaatst.In
gewone woningbouw verdient montage aan het plafond de voorkeur.

• Als u een melder aan het plafond bevestigt, doe dat dan minstens 10 cm (4”) van
de zijwand (zie afbeelding 1).

• Als u de melder op de muur bevestigt, gebruik dan een binnenwand met de
bovenrand van de melder minimaal 10 cm (4”) en maximaal 30,5 cm (12”) onder
het plafond.(zie afbeelding 1).

• Breng aan beide einden van overloop of grote ruimte rookmelders aan als de over-
loop of deze ruimte langer is dan 9 m (30 voet).



• Installeer rookmelders aan hellende, puntige of gebogen zolderingen op of binnen
0,9 m (3 ft) van het hoogste punt (horizontaal gemeten). Rookmelders in kamers
met plafondhellingen die groter zijn dan 0,3 m per 2,4 m (1 voet per 8 voet) hori-
zontaal, moeten aan de hoge kant van de kamer worden bevestigd. Een rij
melders wordt, horizontaal gemeten, met een onderlinge afstand van en binnen
0,9 m (3 ft ) van de punt van de zoldering geplaatst (zie afbeelding 3).

WOONWAGENINSTALLATIE

Moderne woonwagens zijn goed geïsoleerd ontworpen en gebouwd. Installeer rook-
melders zoals hierboven is aanbevolen (raadpleeg AANBEVOLEN LOCATIES en de
afbeeldingen 1 en 2).

In oudere woonwagens die niet goed geïsoleerd zijn vergeleken met de huidige nor-
men, kan extreme hitte of kou door slecht gesoleerde wanden en een slecht geïsoleerd
dak van buiten naar binnen komen. Dit kan een thermische barrire vormen die de rook
belet een melder te bereiken die aan het plafond is gemonteerd. Installeer in dergelijke
woonwagens de rookmelder op een binnenwand met de bovenrand van de melder
minimaal 10 cm (4”) en maximaal 30,5 cm (12”) onder het plafond (zie afbeelding 1).

Als u niet zeker bent van de isolatie van uw woonwagen, of als u merkt dat de
buitenwanden en het plafond ofwel heet of koud zijn, installeert u de melder op een
binnenwand.Voor een minimale beveiliging, installeert u ten minste een melder dicht
bij de slaapkamers.Voor extra beveiliging raadpleegt u het ENKELE-VERDIEPINGPLAN
in afbeelding 2.

WAARSCHUWING: TEST DE WERKING VAN UW ROOKMELDER NADAT DE
CARAVAN, WOONWAGEN OF CAMPER UIT DE STALLING WORDT GEHAALD,
VOOR ELKE TRIP EN TEN MINSTE EEN KEER PER WEEK TIJDENS HET GEBRUIK.
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2. LOCATIES DIE VERMEDEN MOETEN WORDEN
• In de garage. Als u uw auto start, zijn er verbrandingsproducten aanwezig.

• Minder dan 10 cm (4”) van de punt van een zoldering met een A-vormige con-
structie.

• In een gebied waar de temperatuur kan dalen beneden 0ºC  of stijgen boven
40 ºC, zoals garages en niet afgewerkte zolders.

• In stoffige gedeelten. Stofdeeltjes kunnen valse meldingen veroorzaken of de rook-
melder storen.

• In erg vochtige ruimtes. Vocht of stoom kan een vals alarm veroorzaken.

• In gedeelten die geplaagd worden door insecten.

• Rookmelders moeten niet worden geïnstalleerd in de keuken en binnen 0,9 m 
(3 ft) van het volgende: de deur van een badkamer die een bad of douche bevat,
pijpen voor gestuwde luchtaanvoer die gebruikt worden voor verwarming of koel-
ing, plafondventilatoren of ventilatoren voor het hele huis, of andere gedeelten
met een grote luchtstroming.

• Bij TL lampen. Interferentie kan invloed hebben op uw rookmelder en vals alarm
veroorzaken.

• Rookmelders mogen niet samen met een inbraaksysteem worden gebruikt, tenzij
de combinatie (melder en bewaking) is getest en voor dat doel is goedgekeurd.

3. INSTALLATIE-INSTRUCTIES
VOORZICHTIG: DIT APPARAAT IS AFGEDICHT. DE BEHUIZING KAN NIET WOR-
DEN VERWIJDERD!

1).Verwijder de bevestigingsplaat van de achterkant van de melder door de bevestig-
ingsplaat vast te houden en de melder in de richting te draaien die wordt
aangegeven door de pijl VERWIJDEREN, zie afbeelding 7.

2).Om ervoor te zorgen dat de melder mooi is uitgelijnd met het portaal of de wand,
moet de lijn A op de bevestigingsplaat bij plafondmontage parallel lopen met het
portaal of horizontaal bij montage aan de wand.

3).Nadat de juiste locatie voor de rookmelder is gekozen, zoals beschreven in hoofd-
stuk 1, bevestigt u de bevestigingsplaat aan het plafond, zoals weergegeven in
afbeelding 4. Voor wandmontage raadpleegt u afbeelding 5. Plaats de bevestig-
ingsplaat op de wand. Zorg ervoor dat de tekst UP (OMHOOG) en de pijl naar
boven wijzen. Gebruik de meegeleverde schroeven en pluggen om de bevestig-
ingsplaat vast te zetten.

4).Als u de batterij installeert, drukt u de herinneringspal voor de batterij in het batteri-
jcompartiment omlaag en installeert u de batterij (zie afbeelding 6).

VOORZICHTIG! ALS DE HERINNERINGSPAL NIET DOOR DE BATTERIJ
OMLAAG IN HET BATTERIJCOMPARTIMENT WORDT GEDRUKT, KAN DE
MELDER NIET AAN DE BEVESTIGINGSPLAAT WORDEN BEVESTIGD.

5).De uitlijnmarkeringen bevinden zich op de rand van de bevestigingsplaat en de
melder. Na installatie van de bevestigingsplaat plaatst u de melder op de bevestig-
ingsplaat met de uitlijnmarkeringen naar boven uitgelijnd. Draai de melder in de
richting die wordt aangegeven door de pijl ON (AAN) op de behuizing van de
melder (zie afbeelding 7) totdat deze op zijn plaats vergrendeld.



6).Vergrendeling tegen weghalen: Om uw rookmelder tegen oneigenlijk weghalen te
beschermen, is de melder voorzien van een beveiligingsfunctie. Activeer de vergren-
delfunctie door het blokje uit de bevestigingsplaat te breken (zie afbeelding 8). Als
de blokjes eruit worden gebroken wordt de melder automatisch vergrendeld als de
melder op de bevestigingsplaat wordt gemonteerd. Draai de melder op de bevestig-
ingsplaat tot u de vergrendeling op zijn plaats hoort klikken, waardoor de melder
wordt vergrendeld op de bevestigingsplaat. Het gebruik van deze vergrendelfunctie
verhindert kinderen en anderen om de melder los te draaien. OPMERKING: Om de
melder te verwijderen als deze vergrendeld is, drukt u de beschermlip met een-
schroevendraaier omlaag, en draait u de melder van de beugel af (zie afbeelding 9).

Wanneer deze in een portaal
gemonteerd wordt, moet de A-
lijn parallel lopen aan het portaal.

Uitlijnmarkeringen

Installeren Verwijderen
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het batterijvak (zie nr. 4)
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wijzen.

Duwen 



7. Na de installatie test u de melder door de testknop in te drukken en ten minste 
5 seconden ingedrukt te houden. Hierdoor moeten de melder en alle ermee verbon-
den melders klinken.

VOORZICHTIG! EEN VROEGTIJDIGE WAARSCHUWING BIJ BRAND WORDT HET
BEST BEREIKT DOOR ALS VOLGT ROOKMELDERS IN ALLE KAMERS EN RUIMTEN
VAN HET HUISH TE INSTALLEREN:

IN ELK AFZONDERLIJK SLAAPGEDEELTE WORDT EEN ROOKMELDER GEIN-
STALLEERD (zie afbeelding 2 en Aanbevolen locaties om de melder te installeren)
EN HITTE- OF ROOKMELDERS IN DE WOONKAMER, EETKAMER, KEUKEN, PORTAL-
EN EN HALLEN, ZOLDER, BOILERRUIMTE, WC’S, OPSLAGRUIMTEN VOOR
HUISHOUDELIJK GEREI, KELDER EN AANGEBOUWDE GARAGE.

4. WERKING EN TESTEN
WERKING: De rookmelder functioneert direct als er een nieuwe batterij is geplaatst
ende test is voltooid. Als er verbrandingsproducten worden waargenomen, zendt de
rookmelder een luid 85 dB pulserend alarm uit tot de lucht gezuiverd is.

KNIPPEREND LEDLICHT: Deze rookmelder is uitgerust met een knipperende rood LED
lampje.Dit lampje bevindt zich boven de testknop en knippert om de 30-40 seconden
om aan te geven dat de rookmelder functioneert.

WERKING ROOKREGISTRATIEKAMER: Deze rookmelder gaat chirpen als een van de com-
ponenten in de rookregistratiekamer het af laat weten.Het gechirp klinkt tussen de flitsen
van het rode LED-lampje (Als het gechirp op hetzelfde moment als de rode ledflits
plaatsvindt, raadpleegt u hoofdstuk 6 voor informatie over bijna lege batterijen).

TESTEN: Test door op de testknop van de behuizing te drukken en de knop minimaal 5
seconden ingedrukt te houden.Hierdoor klinkt het alarm als het elektronische
schakelschema, de hoorn en de batterij werken. Als er geen alarm klinkt, zijn de bat-
terijen van het apparaat defect of is er een andere storing.

TEST DE MELDER WEKELIJKS OM DE GOEDE WERKING TE VERZEKEREN. Een
onregelmatig of zwak geluid van uw rookmelder kan wijzen op een defecte melder die

Breken

AFBEELDING 8

MODEL 29D

AFBEELDING 9
MODEL 29D, 29HD



voor reparatie moet worden teruggestuurd (zie hoofdstuk 9).

GEBRUIK NOOIT EEN OPEN VLAM OF BRANDBARE MATERIALEN OM UW
MELDER TE TESTEN, U ZOU DE MELDER KUNNEN BESCHADIGEN OF NABURIGE
MATERIALEN IN BRAND KUNNEN STEKEN EN ZO EEN WONINGBRAND
VEROORZAKEN.

Rookmelders zijn zo ontworpen dat valsmeldingen worden geminimaliseerd.
Sigarettenrook zal de rookmelder normaliter niet in werking stellen, tenzij de rook direct
op de melder wordt geblazen. Verbrandingsdeeltjes van het koken kunnen de rook-
melder in werking stellen, als de melder dicht bij het kookgedeelte is geplaatst. Als er
wordt gemorst of tijdens het braden worden er grote hoeveelheden rookdeeltjes gepro-
duceerd. Gebruik van de ventilator op een afzuigkap die naar buiten ventileert (niet-her-
circulatietype) helpt ook om deze rookdeeltjesuit de keuken te verwijderen.

Het model 29HD Heeft een HUSH-regeling die buitengewoon nuttig is in  gedeelten
die gevoelig zijn voor valsmeldingen. Voor meer informatie raadpleegt u hoofdstuk 5,
Hush-regelfunctie.

Als het alarm klinkt, controleert u eerst of er brand is.Als er een brand wordt ontdekt,
ga dan het gebouw uit en bel de brandweer.Als er geen brand is, controleer dan of
een van de in hoofdstuk 2 genoemde oorzaken het alarm heeft laten afgaan.

5. HUSH-REGELFUNCTIE
Alleen model 29HD:

De Hush-knop is buitengewoon nuttig in gedeeltes die gevoelig zijn voor valsmeldingen.
De Hush-functie geeft u de mogelijkheid om het rookmeldercircuit tijdelijk, gedurende
ongeveer 10 minuten ongevoelig te maken. Deze functie mag alleen worden gebruikt
als een bekende alarm oorzaak, zoals rook van het koken, het alarm activeert. Als het
alarm klinkt, controleert u eerst of er brand is.Als er een brand wordt ontdekt, ga dan
naar buiten en bel de brandweer. Als er geen brand is, controleer dan of een van de in
‘Locaties die vermeden moeten’ worden genoemde oorzaken het alarm kan hebben
veroorzaakt. De rookmelder wordt ongevoelig gemaakt door op de Hush-knop op de
rookmelder te drukken.Als de rook niet te dicht is, komt het alarm onmiddellijk tot zwij-
gen en chirpt gedurende ongeveer 10 minuten om de 30-40 seconden. Dit geeft aan
dat de melder tijdelijk in een ongevoelig gemaakte toestand verkeert. De rookmelder
wordt automatisch na ongeveer 10 minuten gereset. Als er na deze periode nog steeds
verbrandingsdeeltjes aanwezig zijn, is het alarm opnieuw te horen. De Hush-functie kan
herhaaldelijk worden gebruikt tot de omstandigheid die het alarm veroorzaakte uit de
lucht verdwenen is. Als u de testknop op de melder indrukt, wordt de Hush-periode
beeindigd.

ALS ER TWIJFEL IS OVER DE OORZAAK VAN EEN ALARM, MOET WORDEN
AANGENOMEN DAT HET ALARM TE WIJTEN IS AAN EEN WERKELIJKE BRAND
EN MOET DE WONING ONMIDDELLIJK WORDEN GEEVACUEERD.

OPMERKING: DICHTE ROOK HEFT DE HUSH-REGELFUNCTIE OP EN LAAT EEN
CONTINU ALARM KLINKEN.

VOORZICHTIG: VOORDAT U DEZE SLIMME HUSHTM-FUNCTIE GEBRUIKT. STEL DE
BRON VAN DE ROOK VAST EN VERZEKER U ERVAN DAT DE TOESTAND VEILIG IS.



6. ONDERHOUD

BATTERIJVERVANGING
Als de rookmelder vergrendeling is gebruikt, raadpleegt u afbeelding 9 in hoofdstuk 
3 voor instructies voor de verwijdering van de melder

Om de batterij te vervangen, verwijdert u de melder van de bevestigingsplaat door de
melder in de richting van de pijl OFF (UIT) op de behuizing te draaien (zie hoofdstuk 3,
afbeelding 4).

De rookmelder wordt gevoed door een 9 V alkaline batterij (ook koolstofzink- en lithi-
umbatterijen mogen worden gebruikt). Een nieuwe batterij moet het onder normale
condities een jaar functioneren. Deze melder heeft een monitorcircuit dat bewaakt
wanneer de batterij bijna leeg is. Het alarm zal ongeveer om de 30-40 seconden mini-
maal dertig (30) dagen lang gaan piepen als de batterij leeg raakt.Vervang de batterij
als deze situatie zich voordoet.

GEBRUIK UITSLUITEND DE VOLGENDE 9 VOLTBATTERIJEN VOOR VERVANGING IN
DE ROOKMELDER:

Koolstof-zinktype: EVEREADY 1222; 

GOLD PEAK 1604P of 1604S

Alkalinetype: ENERGIZER 522, DURACELL MN1604, MX1604;
GOLD PEAK 1604A; PANASONIC 6AM6, 6AM-6,
6AM-6PI, 6AM6X EN6LR61 (GA)

Lithiumtype: ULTRALIFE U9VL-J

OPMERKING: WEKELIJKS TESTEN IS NOODZAKELIJK.

TEST DE ROOKMELDER WEKELIJKS EN ZEKER NA EEN LANGE PERIODE VAN
AFWEZIGHEID (O.A. VAKANTIE) OP EEN GOEDE WERKING.

WAARSCHUWING! GEBRUIK UITSLUITEND DE GESPECIFICEERDE BATTERIJEN.
GEBRUIK VAN ANDERE BATTERIJEN KAN EEN ZEER NADELIGE INVLOED OP DE
ROOKMELDER UITOEFENEN.

BATTERIJEN NIET WEGGOOIEN MAAR INLEVEREN ALS KCA.

DE MELDER REINIGEN 

DE MELDER MOET TEN MINSTE 1 KEER PER JAAR WORDEN GEREINIGD

Om de melder te reinigen, verwijdert u de melder van de bodemplaat zoals
omschreven is in het begin van dit hoofdstuk.U kunt de binnenkant van de melder
(registratiekamer) reinigen door deze met behulp van een stofzuigerslang via de
openingen langs de rand van de melder te stofzuigen. De buitenkant van de melder
kan met een vochtige doek worden afgeveegd.Na reiniging monteert u de melder
opnieuw.Test de melder met behulp van de testknop.

7. BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS
WAARSCHUWING: LEES DIT ZORGVULDIG EN GRONDIG DOOR

• De beveiliging van lijf en leden tegen brand in woonverblijven is primair gebaseerd op
de vroege melding aan de bewoners dat ze moeten ontsnappen, gevolgd door de
juiste acties van deze bewoners om het gebouw te verlaten. Hoewel het bezit van een
werkende rookmelder uw kans om een mogelijk fatale brand te overleven verdubbelt,
bevinden slachtoffers zich vaak te dicht bij het vuur, zijn te oud of te jong of fysiek of
mentaal niet in staat om te ontsnappen, zelfs als zij vroeg genoeg gewaarschuwd wer-
den, zodat ontsnappen mogelijk was. Voor deze mensen zijn andere strategien, zoals
bescherming ter plaatse of hulp bij het ontvluchten of een redding noodzakelijk.

• Branden in huis ontwikkelen zich op verschillende manieren en zijn vaak onvoorspel-
baar, en een gegeven alarm geeft niet altijd een waarschuwing voor een brand. Om



deze reden adviseert Kidde melders op veel verschillende locaties - zie hoofdstuk 1
“Aanbevolen locaties voor melders”.

• Een door een batterij gevoede melder moet een batterij bevatten van het gespeci-
ficeerde type, die in een goede conditie is en op de juiste wijze genstalleerd.

• Door het net gevoede melders zonder reservebatterij, zullen niet werken als de
netvoeding wegvalt, zoals bij brand in een elektrische leiding of de zekeringenkast.

• Rookmelders moeten regelmatig worden getest om er zeker van te zijn dat de bat-
terijen en de alarmcircuits goed werken.

• Rookmelders kunnen geen alarm slaan als de rook de melder niet bereikt. Daardoor
registreren rookmelders misschien geen branden die in schoorstenen, wanden, op
daken, aan de andere kant van een gesloten deur of op een andere verdieping
beginnen.

• Als de melder zich buiten de slaapkamer of op een andere verdieping bevindt, kan
deze een gezonde slaper misschien niet wekken.

• Het gebruik van alcohol of drugs kan iemands vermogen om de rookmelder te horen
ook verminderen. Voor een maximale bescherming moet er in elk slaapgedeelte op
iedere verdieping van een huis een rookmelder worden genstalleerd.

• Ofschoon rookmelders kunnen helpen levens te redden door een vroege
waarschuwing te geven als er brand is, zijn ze geen vervanging voor een verzeker-
ingspolis. Huiseigenaren en huurders moeten een passende verzekering hebben om
hun leven en eigendommen te beschermen.

8. GOEDE VEILIGHEIDSGEWOONTEN
ONTWIKKEL EN OEFEN EEN ONTVLUCHTINGSPLAN

• Installeer en onderhoud brandblussers op elke verdieping van het huis en in de
keuken, kelderverdieping en garage. Zorg dat u weet hoe u een brandblusser
gebruikt, voordat er zich een noodgeval voordoet.

• Maak een plattegrond van de verdieping waarop alle deuren en ramen worden
aangegeven en ten minste twee (2) ontsnappingsroutes uit elke kamer. Voor ramen
op de tweede verdieping kan een touw of vluchtladder nodig zijn.

• Organiseer een familiebijeenkomst en bespreek uw vluchtplan. Toon iedereen wat te
doen bij brand.

• Stel een plaats vast buiten uw huis waar u elkaar allemaal ontmoet als er een brand is.

• Maak iedereen vertrouwd met het geluid van de rookmelder en train uw gezin om
het huis te verlaten als men dit hoort.

• Doe ten minste elk half jaar een brandoefening, ook s nachts.Zorg dat kleine
kinderen het alarm horen en wakker worden als het klinkt. Ze moeten wakker wor-
den om het vluchtplan te kunnen uitvoeren. Door oefening kunnen alle bewoners
uw plan testen voordat de nood zich aandient. Misschien kunt u uw kinderen niet
bereiken.Het is belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen.

• Actuele studies hebben aangetoond dat rookmelders misschien niet alle slapende
personen wakker maken, en dat het de verantwoordelijkheid is van de mensen in
het huishouden die in staat zijn anderen te helpen, hulp te verlenen aan degenen
die misschien niet door het alarmgeluid zijn gewekt, of degenen die niet in staat zijn
zonder hulp het gedeelte veilig te ontruimen.

WAT MOET U DOEN ALS HET ALARM KLINKT

• Waarschuw kleine kinderen en ouderen in het huis.

• Begin onmiddellijk met uw vluchtplan. Elke seconde telt, dus verspil geen tijd met



aankleden of waardevolle spullen verzamelen.

• Als u een ruimte verlaat, open dan geen binnendeur zonder eerst het deuroppervlak
te bevoelen. Als deze heet is, of als u rook door de deurkieren ziet komen, dan moet
u die deur niet openen! Gebruik in plaats daarvan een andere uitgang. Als de bin-
nenkant van de deur koel is, plaatst u uw schouder ertegen, opent u deze een beetje
en staat u klaar om deze dicht te slaan als er hitte of rook binnendringt.

• Blijf dicht bij de vloer als de lucht rokerig is.Adem ondiep door een doek, nat als dat
mogelijk is.

• Als u eenmaal buiten bent, gaat u naar de afgesproken plaats van samenkomst en
controleert u of iedereen er is.

• Bel de brandweer vanuit het huis van uw buren - niet uit uw eigen huis!

• Ga niet terug naar uw huis voordat de brandweerlieden zeggen dat u dat kunt doen.

Er zijn situaties waarin een rookmelder misschien niet effectief is om u tegen brand te
beschermen. Bijvoorbeeld:

a) als er in bed wordt gerookt

b) als kinderen alleen thuis worden gelaten

c) als u reinigt met brandbare vloeistoffen, zoals benzine

9. SERVICE EN GARANTIE
GARANTIE

Wij, Kidde Safety, garanderen de bijgesloten rookmelder voor de duur van vijf jaar
vanaf de datum van aankoop.

GARANTIEVOORWAARDEN

Wij repareren of vervangen de rookmelder (of een deel ervan), vrij van kosten, als er
zich binnen vijf jaar vanaf de dag waarop u de rookmelder hebt aangeschaft een
defect voordoet dat te wijten is aan gebrekkige materialen, de uitvoering van het werk
of het ontwerp.

Deze garantie sluit defecten uit die het gevolg zijn van:

(a) een opzettelijke of onbedoelde beschadiging;

(b) onachtzaamheid;

(c) gebruik of onderhoud anders dan in overeenstemming met deze instructies;

(d) wijzigingen of aanpassingen of reparatie van de rookmelder door iemand anders
dan ons; of

(e) ongeschikte wissel- of gelijkstroomvoeding.

Deze garantie dekt geen batterijen.

Deze garantie geldt alleen voor personen uit de BENELUX landen

Deze garantie is niet overdraagbaar.

EEN CLAIM INDIENEN ONDER DEZE GARANTIE

Als u onder deze garantie een claim moet indienen, moet u binnen 14 dagen vanaf de
datum waarop u het defect hebt ontdekt contact met ons opnemen. Zend de rook-
melder, samen met het bewijs van de datum waarop u deze gekocht hebt, met vooraf
betaalde porto en retourporto aan ons terug, naar Ajax Brandbeveiliging BV,
Cruquiusweg 118, 1019 AK Amsterdam, Nederland

Wij zenden u dan ofwel een gerepareerde of een vervangende rookmelder.

DEZE GARANTIE HEEFT GEEN INVLOED OP UW STATUTAIRE RECHTEN.



VIJF JAAR BEPERKTE GARANTIE

Kidde garandeert de oorspronkelijke koper dat de ingesloten rookmelder (maar
niet de batterij) gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van aankoop
vrij is van defecten in materiaal en de uitvoering van het werk, of het ontwerp bij
normaal gebruik en normale service. De verplichting van Kidde onder deze
garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van de rookmelder of enig deel
dat naar onze mening gebrekkig is qua materiaal, uitvoering of ontwerp, vrij van
kosten voor de klant, na toezending van de rookmelder met een bewijs van de
aankoopdatum, vooraf betaalde porto en retourporto, aan Ajax Brandbeveiliging
BV, Cruquiusweg 118, 1019 AK Amsterdam, Nederland

Deze garantie is niet van toepassing op de rookmelder als deze is beschadigd,
aangepast, verkeerd gebruikt of na de aankoopdatum is gewijzigd of als deze
niet werkt door onjuist onderhoud of een ongeschikte wissel- of gelijk-
stroomvoeding.

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KIDDE OF EEN VAN ZIJN MOEDER- OF DOCHTER-
MAATSCHAPPIJEN DIE VOORTVLOEIT UIT DE VERKOOP VAN DE ROOKMELDER
OF ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE ZAL IN GEEN
ENKEL GEVAL GROTER ZIJN DAN DE VERVANGINGSKOSTEN VAN DE ROOK-
MELDER EN, IN GEEN GEVAL ZAL KIDDE OF EEN VAN ZIJN MOEDER- OF
DOCHTERMAATSCHAPPIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERVOLGVERLIEZEN
OF SCHADES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE STORING VAN DE ROOKMELDER OF
VOOR SCHENDING VAN DEZE OF ENIGE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF
IMPLICIET, ZELFS ALS HET VERLIES OF DE SCHADE VEROORZAAKT WORDT
DOOR ONACHTZAAMHEID OF EEN VERKEERDE SERVICE VAN HET BEDRIJF.

Omdat sommige staten geen beperkingen toestaan aan de duur van een impli-
ciete garantie of de uitsluiting of beperking van bijkomende of gevolgschades
niet toestaan, zijn de bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen misschien
niet op u van toepassing. Terwijl deze garantie u specifieke wettelijke rechten
toekent, hebt u misschien ook nog andere rechten die van staat tot staat kun-
nen verschillen.

Ten aanzien van de batterij biedt Kidde geen enkele expliciete of impliciete
garantie  noch schriftelijk noch mondeling  met betrekking tot de verhandel-
baarheid of de geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel.

De bovenstaande garantie mag niet worden gewijzigd, behalve schriftelijk als
deze door beide betrokken partijen is ondertekend.

VRAGEN OM MEER INFORMATIE

Bel onze klantendienstafdeling van Kidde op +31.(0)20.5909999

of neem contact met ons op via onze website op www.ajaxhomesafety.nl

Ajax Brandbeveiliging BV
Cruquiusweg 118, 1019 AK Amsterdam, Nederland
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