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Hartelijk dank voor uw vertrouwen!
n bewaar deze zodat u ze op

t genomen, kan dit re-

 zeerste aangeraden.

at. 

e Control Online-help is be-

vereisten van de richtlijnen
n toepassing zijnde bepalin-
EU, Zwitserland en Noorwe-
. 
Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door e
een later tijdstip kunt raadplegen. 

Beschrijving van de symbolen
Zeer belangrijke aanwijzing; wanneer deze niet in acht word
sulteren in schade. 

Belangrijke aanwijzing; het in acht nemen hiervan wordt ten

Informatie en tips over achtergronden en configuratie van uw appara

Correct gebruik
Gebruik de Home Control Rookdetector zoals in deze handleiding en in de Hom
schreven, om schade en letsel te voorkomen.

CE-conformiteit
Bij correct gebruik voldoet het product aan de 
2014/53/EU en 2014/35/EU alsmede de overige va
gen van de FTEG en is bedoeld voor gebruik in de 
gen. De CE-verklaring wordt op papier meegeleverd

1772
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devoloHome Control
g van elektrisch bedienbare

 van de draadloze standaard

 regeleenheid, zoals de
 Home Control Rookdetector
le is heel eenvoudig via de

t u in de installatiehandlei-

one/Tablet)

ale.

entrale.

ome Control apparaten en
Home Control (vrij vertaald thuisautomatisering) staat voor een gerichte besturin
apparaten in een woning. Het Home Control systeem van devolo maakt gebruik
Z-WaveTM.     

Vereiste voor een Home Control systeem is een Z-WaveTM-compatibele
Home Control Centrale van devolo. Via dit Home Control portal coördineert u de
en alle overige Home Control apparaten. Toegang tot de Home Control Centra
my devolo app en/of via het internetadres www.mydevolo.com.    

Informatie over de inbedrijfstelling van de Home Control Centrale vind
ding en/of de Home Control Online-Help.

Toegang tot de Home Control Centrale via de my devolo app (voor Smartph

Open de my devolo app � Home Control en kies uw Home Control Centr

Toegang tot de Home Control Centrale via webbrowser (voor PC/laptop)

Onder www.mydevolo.com � Home Control selecteert u uw Home Control C

Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo H
toepassingsscenario's vindt u in de Home Control Online-Help.
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De Home Control Rookdetector
 optisch middels de LED, per
e, door u te kiezen mobiele

t reageren. In samenspel met
trale tevens bijvoorbeeld het

hting voor rookmelders
n gangen die als vlucht-
atie over dit onderwerp
De Home Control Rookdetector alarmeert u akoestisch middels een signaaltoon,
sms, e-mail of app. Dankzij de mobiele en gelijktijdige melding aan verschillend
telefoonnummers en e-mail adressen kunt u ook wanneer u onderweg bent direc
andere Home Control apparaten kan de Home Control Rookdetector via de cen
licht kan inschakelen en de rolluiken kan openen. 

Sinds maart 2013 geldt in Duitsland een uitgebreide verplic
voor woon- en verblijfruimtes. Kinderkamers, slaapkamers e
weg dienen, moeten daarmee uitgerust zijn. Verdere inform
kunt u ook vinden onder www.rauchmelderpflicht.eu.
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Veiligheidsinstructies

 plafond in het midden
f inrichtingselementen

ogelijk (kantelhoek bij

armtekussens" vormen.
minimaal 50 cm en op

nwezige plafondbalken
6 m² heeft. Zijn de pla-
tector aan het plafond

 in de buurt van aircon-
bieden met een sterke

aar normaal gesproken
dkamer.
Bevestig de Home Control Rookdetector permanent aan het
van de ruimte, resp. minimaal 50 cm van wanden, balken o
verwijderd. De kamerhoogte mag maximaal 6 m bedragen.

Bevestig de Home Control Rookdetector zo horizontaal m
schuine daken max. 20°). 

In kamers met schuine daken > 20° kunnen zich in de nok "w
In dit geval bevestigt u de Home Control Rookdetector op 
maximaal 1 m onder een daknok.

Installeer extra Home Control Rookdetector, wanneer de aa
> 20 cm zijn en de te bewaken ruimtes gescheiden delen > 3
fondbalken < 20 cm, bevestig dan de Home Control Rookde
van de kamer of aan een plafondbalk.

Vermijd de bevestiging van de Home Control Rookdetectors
ditioninginstallaties, luchtschachten en andere producten/ge
trek.

Bevestig de Home Control Rookdetector niet in ruimtes w
sterke stoom, rook of stof ontstaat, zoals in de keuken of ba
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Installeer meerdere Home Control Rookdetector in een ruimte, wanneer het te be-
n. 

 2 m lengte en breedte
rol Rookdetector onder
waken oppervlak > 60 m² is resp. door balken is onderbroke

Wanneer u de Home Control Rookdetector in een vide van >
en een oppervlak > 16 m² bevestigt, is een extra Home Cont
de vide nodig.
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In langwerpige ruimtes mag de Home Control Rookdetector op maximaal 7,5 m van
ebruik van meerdere
raten niet meer dan 15

ilderd! Verf verstopt de
endringen en het appa-

t m.b.v. een brandende
latiesleuven en openin-
t werkt dan niet goed

te werking van de
ragraaf Testalarm op
n rookinlaatopeningen

etreffende plekken met
schadigen.
de voorzijde van de ruimte worden bevestigd. Bij g
Home Control Rookdetectors mag de afstand tussen de appa
m bedragen. 

De Home Control Rookdetector mag niet worden (over)gesch
ventilatiesleuven en openingen waardoor de rook kan binn
raat werkt dan niet goed meer.

De juiste werking van de Home Control Rookdetector mag nie
sigaret getest worden! De sigarettenrook verstopt de venti
gen waar door de rook kan binnendringen en het apparaa
meer.

Controleer regelmatig (ca. 1x per maand) de correc
Home Control Rookdetector m.b.v. de testknop (zie pa
pagina 12). Controleer 1x per jaar of de ventilatiesleuven e
door stof of spinnenwebben beïnvloed worden. Reinig de b
een droge doek. Door contact met water kan het product be

Rookmelders moeten na 10 jaar vervangen worden! 

Batterijen moeten uiterlijk na 2 jaar vervangen worden!
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Batterijen

ur en grote hitte. Voor-
en bestaat explosiege-

ed zijn, die u slechts be-
oor lekkage schade aan

n verkeerd gebruik van

okmelder door gebruik
p pagina 12) te worden

123 3V Lithium-batterij. In-
ol Online-Help.
Batterijen moeten uit de buurt worden gehouden van open vu
kom direct zonlicht en warmtestraling! Bij Lithium-batterij
vaar!

Verwijder altijd alle batterijen uit apparaten die batterijgevo
waard en niet gebruikt. Verouderde batterijen veroorzaken d
het apparaat! 

Een oplaadbare batterij mag niet worden gebruikt! 

Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit. Ee
de batterij kan het apparaat beschadigen!

Na elke batterijvervanging moet de juiste werking van de ro
te maken van de testvoorziening (zie paragraaf Testalarm o
gecontroleerd.

De Home Control Rookdetector maakt gebruik van een standaard CR
formatie over het vervangen van de batterij vindt u in de Home Contr
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Home Control Rookdetector monteren 

het batterijcompartiment te

ent

p

Gebruik de Home Control Rookdetector uitsluitend binnen.

� Draai de detector linksom van de achterplaat van de behuizing, om bij 
komen. 

BatterijcompartimTestknop met 

veiligheidskaAchterplaat van de behuizing

Schroeven

LED
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er geen zich in het pla-
 worden. Er bestaat ge-

ort u gaten op de door u
n de behuizing vast.

atterijcompartiment) in de

oor de batterij zonder
t sluiten van het batte-

or na ca. 10 seconden een-

rookmelder worden ge-
Verifieer bij de plafondwandmontage m.b.v. schroeven dat 
fond bevindende gas-, water- of stroomleidingen beschadigd
vaar voor elektrische schokken! 

� Overeenkomstig de uitsparingen in de achterplaat van de behuizing bo
gewenste plek op het plafond van de kamer en schroeft u de achterplaat va

� Plaats nu de batterij in de correcte positie (zie markering in het b
Home Control Rookdetector. 

Bij het plaatsen van de batterij wordt de rode borgpen d
krachtsinspanning naar beneden bewogen. Dit voorkomt he
rijcompartiment zonder dat een batterij is geplaatst. 

� Sluit het deksel van het batterijcompartiment.

� De montage was succesvol, wanneer de LED op Home Control Rookdetect
maal geel knippert en u een korte alarmtoon hoort.

Na elke batterijvervanging moet de juiste werking van de 
controleerd.
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Home Control Rookdetector op de regeleenheid (bijv. Home Control Centrale) aanmelden

ls omschreven in paragraaf
es Apparaten � Apparaat
ijzingen voor aanmelding op

ome Control portal van de

e Control apparaten en toe-

ert. 

ng, dan kan het zijn dat
e Control Rookdetector

lke het gehoor kan be-
 ca. 50 cm aan.    
� Wanneer u de Home Control centrale van devolo inzet, roep dan zoa
devoloHome Control op pagina 3 uw Home Control centrale op en ki
toevoegen � devolo Home Control Rookdetector. Volg daar de aanw
uw Home Control Centrale. 

De elektronische besturing regelt u van nu af aan comfortabel via het H
Home Control centrale.    

Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo Hom
passingsscenario's vindt u in de Home Control Online-Help. 

Testalarm

� Houd de knop ingedrukt, tot de alarmtoon te horen is en de LED rood knipp

Geeft het testalarm geen akoestische en visuele terugmeldi
het apparaat defect is. Neem voor vervanging van de Hom
contact op met devolo AG.

	 Om het alarm weer uit te schakelen laat u de knop gewoon weer los. 

Het apparaat genereert een luide en schrille alarmtoon, we
schadigen. Houd bij de functietest een minimale afstand van
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Onjuist alarm

inimum. Sigarettenrook, die
ct in de ventilatiesleuven of
ok, welke bij het koken ont-

tector niet in de keuken of in
 alarm meldt, controleer dan
l dan de brandweer.
De Home Control Rookdetector reduceert het aantal onjuiste alarmen tot een m
zich door de lucht verspreid, activeert het alarm niet. Wordt de rook echter dire
rooktoegangsopeningen geblazen, dan klinkt de bekende alarmtoon. Damp en ro
stat, kunnen ook een alarm doen afgaan. Daarom mag de Home Control Rookde
de badkamer worden gemonteerd. Wanneer de Home Control Rookdetector een
eerst of er sprake is van een brandhaard. Mocht vuur geconstateerd worden, be
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Service en garantie

jn defect geraakt, neem dan
zal het product omruilen, of

arranty.

 vindt u op onze website.

oudelijk afval worden afge-
f winkels (bijv. supermarkt,

ort@devolo.nl
Garantie: 3 jaar
Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermi
contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze 
laten repareren bij devolo.

De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website www.devolo.com/w

* Gedetailleerde informatie over de werkelijke kosten van de telefoongesprekken

Afvoeren
Zowel de Home Control Rookdetector als de batterij mogen niet met het huish
voerd. In plaats daarvan kunt u deze gratis bij uw gemeentelijk inzamelpunt o
speciaalzaak) afgeven.

Nederlands +31 900 0400 629 * supp
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Bijlage

der:

er nodig, zoals bijvoorbeeld

m/nl/reader/ .
Hier vindt u gedetailleerdere informatie over de Home Control Rookdetector.

De online versie van de CE-verklaring alsmede de prestatiebeschrijving vindt u on
www.devolo.nl/documenten/Rookdetector. 

Om de documenten op uw PC/laptop te kunnen bekijken, heeft u een PDF-read
Acrobat Reader van Adobe®. 

De nieuwste versie van de software kunt u downloaden van https://get.adobe.co

Technische gegevens

Draadloze standaard Z-Wave

Frequentie 868,42 MHz
869,85 MHz

Reeks tot 30 meter binnenshuis, tot 
100 meter buitenshuis

Max. zendvermogen < 1mW

Gebruik binnenshuis



devolo AG
Charlottenburger Allee 60
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