
Uitleg over uw rookmelder

Handige weetjes

Wel schoonmaken, 
maar niet schilderen

Welk type 
rookmelder heeft u?

De rookmelder 
waarschuwt als er rook is

Vivare vindt het belangrijk dat u in een veilige woning woont. Daarom hebben we bij u thuis een rookmelder  
opgehangen. In deze uitleg leest u hoe de rookmelder werkt en wat belangrijk is voor u om te doen.

Heeft u een vraag? Stuur een mailtje naar klant@vivare.nl of bel 088 054 11 11 op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur. 

Dan helpen we u graag verder!

In uw woning is een rookmelder van 
het type ST 630 - DET geplaatst. Deze 

meet warmte en weet op deze manier of er rook is 

De rookmelder gaat 10 jaar mee. Ook de batterij 
die erin zit, doet het 10 jaar lang. Vivare vervangt 
na 10 jaar uw rookmelder. 

De rookmelder hangt in de gang van uw 
woning. Deze is namelijk verbonden met  
de andere ruimtes van uw woning, zoals  
de woonkamer, slaapkamer en het toilet.  
Zo werkt de rookmelder het beste.

Test zelf uw rookmelder elke maand. En na 
een vakantie, of als u wat langer niet thuis 
bent geweest. Dan weet u of de rookmelder 
het nog doet.

U kunt de rookmelder schoonmaken met een 
droge of een beetje vochtige doek. Ook kunt u het beste elke 

drie  maanden de rookmelder stofzuigen. Zo blijft de melder het 
goed doen. U mag de rookmelder niet schilderen.

De rookmelder waarschuwt u als er rook in uw 
woning is. De rookmelder geeft dan een geluidsignaal. 
Hij waarschuwt u op deze manier voor brand.

Test zelf uw 
rookmelder

Gaat u klussen 

in uw woning?

Achterplaat

Druk de testknop in op de rookmelder.

De rookmelder geeft 
twee keer een geluid 
van drie pieptonen. 
Daarna stopt het 
geluid vanzelf.

Een rood lampje op de rookmelder knippert 
snel tijdens het geluid (pieptonen). 

JAAR

Gaat u klussen en verwacht u dat de 
rookmelder daardoor gaat piepen? 
De rookmelder werkt alleen als deze op de 
plaat erachter zit. Als u de rookmelder van de 
achterplaat afhaalt, werkt deze niet meer. 

Als u de rookmelder terug zet op de achterplaat, werkt de melder weer. 
U ziet dan het rode lampje aan de voorkant 45 seconden lang knipperen. 
Dit betekent dat de rookmelder het doet.

Plaatsing van de rookmelder

De rookmelder gaat 10 jaar mee
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