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Productintroductie 

Dit product is een intelligente sensor dat rook via foto-elektrische 
inductie detecteert. Indien er rook verschijnt en de rook een 
zekere dichtheid bereikt, dan maakt de rookmelder een 
audiovisuele alarmsignaal en kan de melder alarmmeldingen 
genereren via de Smartlife APP om u te waarschuwen de juiste 
maatregelingen de treffen. De melder kan daarmee effectief 
levens van uw familie en uw huisraad beschermen. 

 

Paklijst 

• Rookmelder 

• Deze handleiding 

• 2 x AA-alkaline batterijen 

• Zakje met 2 schroeven, 2 verlengbuisjes en een reset pin 

Specificaties 

Werkspanning 3 V (2 x 1,5 V AA batterijen) 
Batterij levensduur 1,5 jaar 

Alarmvolume ≥85 dB @ 3M 

Laagspanning detectie ≤2,6 V (Wifi is uit bij 2,5 V) 

Transmissie modus Wifi / 2,4 GHz 

Draadloos standaard IEEE 802.11/b/g/n 

Communicatie afstand ≥45 m (in open omgeving) 

Werk temperatuur -10 °C … +55 °C 

Werk vochtigheid ≤95% RH (geen condensatie) 
Maatvoering Ø98 * 32 mm 

Gewicht 145 g 

Installatie en Gebruik 

Installatie instructies 

    

 
Monteer het 
montageplaatje 
met behulp van 
de schroeven 
aan het plafond. 

 Installeer de 
batterijen op de 
juiste manier. 

 Zet de melder in lijn 
met het 
montageplaatje en 
draai  al drukkend de 
melder rechtsom in 
het montageplaatje. 

 
Netwerkverbinding 
Verbinding maken met smartphone: 

1. Open de Smartlife APP, klik 
achtereenvolgens op 
Home / + / security&sensor / 

sensor(WIFI. 
2. Druk m.b.v. de reset pin op de reset-

knop, laat deze weer los tot de LED 
indicator blinkt. 

3. Ga door met de bediening 
overeenkomstig  de APP tot er 
verbinding is. 

 
 

 

 

 Verbinding verwijderen: 
1. Druk m.b.v. de meegeleverde reset-pin op de reset-knop, laat 

deze weer los nadat de LED indicator blinkt. 

2. Of, op de Smartlife APP, klik aan de rechterbovenkant op 

device information en klik daarna op remove device. 

Installatie voorzorgsmaatregelen 

• Alleen voor gebruik binnenshuis. 
• Installeer niet in een vochtige omgeving zoals badkamer. 

• Installeer niet bij een airco om geen valse meldingen te krijgen. 

• Monteer de sensor zo veel mogelijk horizontaal. 

• Monteer de sensor minstens 150 cm van een muur of obstakel. 

Functionele beschrijving 

Status LED-indicatie Alarm geluid 

Stand-by Blinkt één keer per 
minuut 

Geen 

Zelfcontrole/alarm Blinkt snel Piept constant 

Stil* Blinkt langzaam  

Laag batterij Blinkt één keer per 
minuut 

Piept één keer 
per minuut 

Fout Blinkt drie keer per 
minuut 

Piept drie keer 
per minuut 

* "Stil-"functie: Na het drukken op de Test-knop kan het geluid 
ongeveer 6 minuten niet werken bij een alarm. Daarna gaat de 
melder weer automatisch naar normale detectiestatus. Zorg er dus 
voor dat de test-functie alleen wordt gedaan als er geen vuur of 
gevaar is. 

Onderhoud en Services 

• Vervang de batterijen onmiddellijk als de melder "laag batterij" 
aangeeft. 

• Maak de melder onmiddellijk schoon indien deze vuil is. 

Fout- en Probleemoplossing 

Fout Oorzaak Oplossing 

Vals alarm als de 
melder aan staat 

Rook en vuil vanuit 
de omgeving 

Zet weer aan 
nadat de rook, 
vuil of 
waterdamp is 
verwijderd 

Geen of laag geluid 
na het drukken op 
de test-knop 

De batterijen zijn 
verkeerd geplaatst 

Plaats de 
batterijen op de 
juiste manier 

Geen of laag geluid 
na het drukken op 
de test-knop 

Lage 
batterijspanning 

Vervang de 
batterijen 

Informatie over de Smartlife APP 

Scan de QR-code en download/installeer de Smartlife APP op uw 
smartphone. Voeg vervolgens in de APP de benodigde sensors toe. 

 
 
 
NB: BELIFE is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade veroorzaakt door een 
onjuiste installatie. Twijfel je of je dit zelf kan? Vraag dan een vakkundig installateur. 

 

Smart Wifi Foto-elektrische Rookdetectie Alarm 


