
 

 

 kwaliteit voor alle veiligheid 

 

     

       

 

www.fito.nl     -    info@fito.nl    -    +31 (0) 343 578920 Versie 2022-2 

 
ASD-10QR rookmelder 
Draadloze koppelbare 10-jarige rookmelder 

 
Beknopt gebruikersprotocol 

 
1. Deze rookmelder heeft een vaste batterij, deze kan NIET worden 

verwijderd. 
De rookmelder alleen bevestigen met bijgeleverde kleefstrip of 
bevestigingsmateriaal. 

 
2. Activeren: Activeer de rookmelder uiterlijk binnen 14 maanden na productiedatum. 

Plaats melder op bodemplaat en draai naar rechts tot “klik”; u hoort een 3-tonige beep. 
Druk vervolgens 5 seconden op de testknop; het pulserende test- alarm geluid stopt weer vanzelf. 

 
3. Normale situatie: Rode led knippert 1 x per 4-5 minuten. 
 
4. Belangrijk: Regelmatig onderhoud!! 

1 x per maand stofzuigen op de openingen van de rookmelder  
1 x per maand testen door 5 seconden op testknop drukken  
[ niet noodzakelijk om de melder van het plafond te halen] 
 

5. Signalen :   
 

Geluid signaal: Rode LED: Functie: 

Geen signaal Knippert iedere 320 sec. Stand-by (normale) functie. 

Periodieke automatische zelf-diagnose  

Lang trillend signaal Knippert iedere 0.5 sec. Alarm functie 

Lang slepend signaal  Geen 1 van de doorverbonden melders geeft alarm 

1 korte Bieb elke 40 sec. geen Lage batterij status. 

U dient de rookmelder te vervangen 

2 x korte Bieb  iedere 4 uur geen Lage batterij status van een doorverbonden melder. U dient deze 

rookmelder te vervangen 

3 korte Bieb signalen elke 40 sec. geen Fout/ rookkamer vervuiling 

Geen signaal Knippert iedere 0.5 sec. De rookkamer is abrupt vervuild en dient schoon gemaakt te worden 

Geen signaal Knippert iedere 10 sec. HUSH mode  (geeft minder gevoeligheid voor rook aan)  

Lang trillend alarm signaal  

gedurende het indrukken van  

de testknop 

Knippert iedere 0.5 sec. Test functie: De rookmelder functioneert correct. Alle geïnstalleerde en  

geactiveerde rookmelders zullen in alarm gaan bij 10-30 seconden  

drukken op de testknop. 

3 korte Bieb signalen bij het  

drukken op de testknop. 
Knippert iedere 3 sec. 

De rookmelder functioneert niet correct en dient vervangen te worden. 

• Wanneer de ASD-10QR wordt verwijderd van de basis (losgekoppeld) na detectie van een probleem, geeft deze het geluid dat 

behoort tot het gedetecteerde probleem. 

• Wanneer een ASD-10QR met een batterij leeg indicatie is verwijderd, zullen de overige ASD-10QR  

melders in de groep tot maximaal 4 uur daarna, bij verwijdering uit de basis, twee piepjes laten klinken. 

 

6. Belangrijk: lees bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor aanvullende informatie. 
 


