
 

HANDLEIDING  
DRAADLOZE ROOKMELDER 

 

1. Draai de rookmelder tegen de 
richting van de klok in uit de 
voetplaat. 

 

2. Verwijder de batterij-isolatie strip. 
Tip: Noteer met een stift de datum van 
ingebruikname op de batterij. 

 

4. Voeg uw rookmelder aan de AduroSmart ERIA Hub toe. 
Ga naar de AduroSmart ERIA App, tik op „Instellingen“, en 
vervolgens op „Apparaten“, en vervolgens op “+” rechts in de 
bovenhoek. Tik vervolgens op „Sensoren“, selecteer 
„Rookmelder“, en volg de instructies op het scherm. 

 

 

5. Selecteer „Zoeken“ in de AduroSmart App. Als het koppelen is 
gelukt, knippert de LED-indicator groen en verschijnt het apparaat 
in de AduroSmart ERIA-app. Klik daarna op opslaan. 

 

3. Indicator 
De rookmelder is voorzien van  
een LED-indicator die de status  
van de rookmelder laat zien.  

 

Verbindingsmodus De LED knippert circa 1 minuut. 

Verbinding succesvol 
De LED brand circa 3 seconden (Ook  de   
app geeft een succesvolle  verbinding  
aan). 

Rookmelder resetten De LED knippert 6x bij geslaagde reset. 

Rookmelder-Alarm 
De LED knippert en de Rookmelder klinkt   
(85 db). Druk op de test/stop knop om het  
alarm te stoppen. 

Werking van de 
rookmelder 

De LED knippert  iedere  53 seconden, om 
aan te geven, dat de rookmelder correct 
werkt. 

Indicatie batterij bijna 
leeg 

De LED knippert en geeft een pieptoon 
iedere 53 seconden.  

 

6. Illustratie installatie 

 

6-1. Verwijder het dubbelzijdig 
tape en plak de rookmelder 
aan muur of plafond. 

 

6-3. Draai de rookmelder met de 
klok mee in de voetplaat.  

 

6-2. Plaats de beugel aan het plafond met 
meegeleverde schroeven. 

      

6-4. Geschikte plaatsen voor de Rookmelder 
- Plaats de rookmelder in het midden van het plafond. Bij een schuin plafond 

plaatsen op 90 centimeter vanaf het hoogste punt.  
- Om er zeker van te zijn, dat het alarm in slaapkamer duidelijk te horen is, is het  

raadzaam om de rookmelder niet verder dan 3 meter van de slaapkamerdeur te 
plaatsen.   

- Het wordt aangeraden om op iedere verdieping in huis minimaal een 
rookmelder te plaatsen.  

- Plaats de rookmelder minimaal 2 meter vanaf kooktoestellen.  
- Verplaats de rookmelder wanneer er vaak vals alarm voorkomt.  
- Plaats de rookmelder niet in de buurt van afzuigventilators of airconditioning, 
   aangezien deze rook kunnen afzuigen en de beoogde functie van de 

rookmelder kunnen aantasten. 
 -  Vermijd het plaatsen van de rookmelder in de badkamer en andere zeer   

vochtige of stoffige ruimtes.  
- Houd u altijd aan de plaatselijke voorschriften voor installatie binnenshuis. 

7. Alarmonderdrukking en zelftest  
Alarmonderdrukking 
Verzeker uzelf ervan, dat er geen brandgevaar is, 
wanneer u de alarmonderdrukking gebruikt. 
Wanneer er een vals alarm klinkt, bijvoorbeeld 
door damp dient u de Test/Stop-knop in te 
drukken, om die Alarmonderdrukking te 
activeren.  
De alarmonderdrukkking duurt 10 minuten, 
aansluitend gaat de rookmelder weer 
automatisch in de normale detectiemodus terug.  
Zelftest 
Druk op de Test/Stop-knop op de rookmelder, om 
het alarm te testen. De rookmelder geeft luide, korte pieptonen af, dit 
betekent dat het apparaat naar behoren functioneert.  
Het wordt aangeraden de rookmelder eenmaal per week te testen. 

8. Batterijen verwisselen 
Vervang de rookmelder direct als de rookmelder een lage 
batterijspanning aangeeft. (de batterij gaat ongeveer 3 jaar 
mee). 
Gebruik alleen een CR123A 3,0V Lithium-Batterij. Andere 
batterijen hebben geen betrouwbare werking. 
Druk op de zelftestknop om de functionaliteit te controleren na 
het vervangen van de batterij. 

 
9. Vrijwaring 

Dit product wordt gebruikt als waarschuwingsapparaat om de 
gebruiker te helpen rook te detecteren. Het is echter de 
verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om (smeul) brand 
en rook te voorkomen, op te sporen en zo nodig te blussen.  
Adurosmart kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk 
worden gesteld voor schade of letsel veroorzaakt door brand, 
rook of hitte of gevolgschade. 
 
Compatibiliteit 
Deze foto-elektrische rookmelder werkt samen met de 
AduroSmart ERIA ZIGBEE Bridge en biedt extra functies, zoals 
het ontvangen van pushmeldingen wanneer rook wordt 
gedetecteerd. Let op: een werkende internetverbinding is 
vereist om pushmeldingen te kunnen ontvangen. 
 

10. Testen en toepassen  
- Test de rookmelder met behulp van de zelftestmodus na elke 

installatie en daarna eenmaal per week. 
- Controleer de rookmelder één keer per week. Vervang de 

rookmelder onmiddellijk als het testresultaat slecht is. 
- Vervang de batterij direct als de rookmelder aangeeft dat de 

batterijspanning laag is (de batterij gaat ongeveer 3 jaar mee).  
- Maak de rookmelder één keer per maand schoon met een 

zachte borstel. 
- Gebruik voor het reinigen nooit water of schoonmaak- of 

oplosmiddelen, omdat dit het apparaat kan beschadigen. 
- Vervang de rookmelder onmiddellijk als deze beschadigd is.  
- De rookmelder kan slechthorende bewoners niet 

waarschuwen. Om slechthorende bewoners te waarschuwen, 
wordt aanbevolen om speciale rookmelders te installeren.  

- Gebruik nooit een open vlam om dit apparaat te testen. U kunt 
het apparaat of uw huis per ongeluk beschadigen of in brand 
steken.  

- Gebruik alleen een CR123A 3.0V lithiumbatterij. Andere 
batterijen zorgen niet voor een betrouwbare werking. 

- Als u de batterij verwijdert, werkt dit alarm niet meer.  
- Druk op de zelftestknop om de werking te controleren na het 

vervangen van de batterij. 

 
Voor alle info en CE document zie: 

www.eria-smart.com/manuals/smokedetector 

          Vlak plafond Schuin plafond/ dakbekleding 

 
Plaats de rookmelder in het 

midden van de ruimte. 
Plaats de rookmelder aan het 

plafond. Bij een schuin 
plafond plaatsen op 90 cm 

vanaf het hoogste punt. 

6-4. 

Netwerkknop Lampen 

Sensoren 

afstandsbediening 

Smart stopcontact 

Categorie 

Om de rookmelder in de 
koppelingsmodus te zetten, 
drukt u met de bijgeleverde pin 
2 seconden  op de knop, het 
apparaat gaat nu in de 
koppelingsmodus. 

Sensoren Categorie 

Zoeken 

Rookmelder 

LED-indicator 

Test/Stop-
Knop 



 


