fumonic radio
Kwaliteitsrookmelder

Gefeliciteerd!

Dit is de fumonic rookmelder

In uw woning is de slimme rookmelder fumonic radio
geplaatst. Dit apparaat geeft u zekerheid en zorgt ervoor
dat u snel kunt reageren bij brand of rookontwikkeling in
uw woning.
Betrouwbare bescherming

Ingebouwde verzegeling
Deze wordt verbroken tijdens demontage en moet
opnieuw worden aangebracht.

Wit LED lampje
Verbetert de oriëntatie in
het appartement in geval
van een alarm.

Meld bij uw beheerder als de rookmelder gedemonteerd
moet worden, bijvoorbeeld vanwege schilderwerk
zaamheden. Dit mag u niet zelf doen. Kluswerkzaam
heden en verbouwingen kunnen van invloed
zijn op de werking van de rookmelder.

De rookmelder waarschuwt voor rookontwikkeling.
Dit is vooral 's nachts van groot belang, omdat het
reukvermogen tijdens de slaap wordt uitgeschakeld.

Handig testen
Omdat de fumonic een radiomodule heeft, vindt
maandelijks functiecontrole plaats van de rookmelder
via radiografische uitlezing. Dit gebeurt zonder dat
u het merkt. Voor u betekent dit: geen afspraken
met monteurs en de zekerheid dat uw rookmelder
regelmatig worden gecontroleerd op een juiste
werking.

Q-label
volgens
VDS 3131

Geteste veiligheid

CE-gemarkeerd
en voldoet aan
EN 14604

De rookmelder fumonic voldoet aan de Europese
normen en richtlijnen, is VDS-getest en voorzien van
het Q-label keurmerk, waarmee de best mogelijke
resultaten en veiligheid kunnen worden bereikt.
De fumonic heeft een ingebouwde batterij met een
levensduur van 10 jaar.

Geïntegreerde functieknop
Hiermee kunt u het alarm beëindigen in het geval
van een vals alarm (bijvoorbeeld veroorzaakt door
kookdampen). Als u zelf een vals alarm beeindigt,
dan is de rookmelder voor 10 minuten uitgeschakeld.
Wees alert op brand tijdens deze 10 minuten.

Rood LED lampje
Het rode lampje geeft de
werking van de rookmelder weer.
Het lampje bevindt zich aan
de zijkant van het apparaat
en is daarom niet storend.

Dit betekenen de signalen van uw rookmelder
Geluid

LED lamp (rood)

LED lamp (wit)

Betekenis

Wat te doen

Continu alarm

Knippert 3x per alarm

Staat aan

Alarm

Breng uzelf en uw huisgenoten
direct in veiligheid

Stil

Knippert een keer per
48 seconden

Staat uit

De rookmelder functioneert

U hoeft niets te doen

Eenmalig alarm

Knippert

Staat uit

Alarm test

U hoeft niets te doen

!

Pieptoon iedere
45 seconden

Knippert iedere 8 seconden

Staat uit

De batterij moet verwisseld worden
(rookmelder kan nog 30 dagen functioneren)

Informeer onmiddellijk uw beheerder

!

Pieptoon iedere
45 seconden

Knippert snel

Knippert snel

Uitval van de rookmelder (De werking van de
rookmelder is niet gegarandeerd!)

Informeer onmiddellijk uw beheerder

Stil

Knippert iedere 10 seconden
2x

Staat uit

De rookmelder is gedurende 10 minuten
gedeactiveerd, omdat deze handmatig is uit
geschakeld om een vals alarm te beëindigen.

Blijf alert op brand tijdens
10 minuten demping

Stil

Knippert iedere 10 seconden
2x

Staat uit

De rookmelder is gedurende 10 minuten
gedeactiveerd, omdat deze handmatig is uit
geschakeld om een vals alarm te voorkomen.

Blijf alert op brand tijdens
10 minuten demping
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Pieptoon : 1 keer korte toon met laag volume
Alarm
: 3 keer kort geluid op volle sterkte

Testen op afstand
Een rookmelder moet altijd goed werken. Daarom controleren we maandelijks
de volgende functies van uw rookmelders via het radionetwerk:
◼
◼
◼
◼

Batterijcapaciteit
Verstopping en vervuiling in de rookmelder
Montagestatus van de rookmelder
Alarmfunctietest

Zodra u een storing opmerkt (herkenbaar door de signalen van de rookmelder), of
wanneer u werkzaamheden rondom de rookmelder gaat uitvoeren, dient u uw beheerder
onmiddellijk op de hoogte te stellen. Wacht niet tot de volgende externe controle, zodat
het apparaat tijdig weer goed functioneert. Dit is voor uw eigen veiligheid!

Aanbevelingen bij brand
in het trappenhuis

Als de rookmelder een alarm geeft, heeft u bij brand in de woning
ongeveer 120 seconden om uzelf in veiligheid te brengen.

Als de vluchtroute geblokkeerd is door de vlammen, blijf vooral rustig
en blijf weg uit het trappenhuis.

Verlaat de kamer of het appartement onmiddellijk.
Is de vluchtweg naar de voordeur vrij? Zijn er nog mensen in
uw appartement? Waarschuw en help ze te ontsnappen.

Het is onmogelijk om de kamer / het appartement te verlaten.
Blijf rustig!
Wat er ook gebeurt, blijf in het appartement.

Verspil geen tijd met het zoeken naar papieren, laptops etc.
Neem indien bij de hand uw mobiel en de sleutels van uw woning
(voor de brandweer) mee.

Sluit de deur van het appartement onmiddellijk - niet op slot doen!
Dit vertraagt de verspreiding van de brand en de giftige rook
van de brand.

Sluit de kamer- of voordeur achter je.
Dit vertraagt de verspreiding van de brand en de giftige rook van
de brand.

Bel de brandweer via 112. Beantwoord de vragen:
Waar is de noodlocatie? Wat is er gebeurd?
Wacht op verdere instructies.

Gebruik de lift niet.
Ontsnap via het trappenhuis - gebruik nooit de lift!

Dicht de woningdeur van binnenuit af met een vochtige doek.
Ga naar een kamer zo ver mogelijk van de bron van de brand
en wacht daar bij een raam of balkon.

Bel de brandweer. Als u buiten veilig bent,
bel dan de brandweer via 112.

ALARMNUMMER

112

Rookmelders voorkomen geen brand, maar waarschuwen slechts bij rookontwikkeling.

ALARMNUMMER

112

Volg de instructies op van de brandweer.
Bij twijfel redt de brandweer u via ladders of met vluchtkappen
via het trappenhuis.

Rookmelders voorkomen geen brand, maar waarschuwen slechts bij rookontwikkeling.

Bron: https://www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfall/was-tun-wenn-es-brennt/

Aanbevelingen bij brand
in de woning
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