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Testen en onderhouden rookmelder – type ASD-10Q 
 

1. Deze rookmelder heeft een vaste batterij, de batterij kan niet worden verwijderd. 
2. Normale situatie: Rode led knippert 1 x per 4-5 minuten. 
3. Signalen : 

3 x piepsignaal elke 40 seconden: rookmelder is vervuild. 
>> De rookmelder schoonmaken. 
1 x piepsignaal elke 40 seconden: batterijspanning probleem. 
>> Is de rookmelder ouder dan 10 jaar dan dient deze vervangen te worden. 

4. Belangrijk: Regelmatig onderhoud 
Onderhoud = 1 x per maand stofzuigen op de openingen van de rookmelder.  
En 1 x per maand 5 seconden op testknop drukken. Het testen van de rookmelder kan alleen 
plaatsvinden als de rookmelder geactiveerd is. (Rookmelder op de bodemplaat bevestigd is)  

5. Belangrijk: lees bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor aanvullende informatie. 
 

Testen van uw rookmelders: 

Voor een goede werking van de rookmelder(s) in 
uw woning is het noodzakelijk deze regelmatig te 
testen. Druk hiervoor de testknop (zie 
bovenstaande foto) in en houd deze 5 seconden 
vast. Doe dit bij iedere melder. Gaan de melders 
niet in alarm maak dan de melders goed schoon (zie 
hiernaast) en herhaal de test. 

Reinigen van uw rookmelders: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rookmelders zijn gevoelig voor stof.  
Ter voorkoming van ongewenst alarm is het 
noodzakelijk de melder(s) minstens 1 x per maand 
uit te zuigen. Gebruik hiervoor de stofzuiger met 
het zachte borstelgedeelte. (zie bovenstaande 
foto). Daarnaast de rookmelder(s) regelmatig 
afstoffen. U mag de rookmelder(s) niet schilderen. 

 

Bewaar deze gebruiksvoorschriften in uw meterkast 
 

Overige instructies: 
➢ Als de rookmelder in uw woning afgaat als gevolg van brand in uw woning dan dient u zich in 

veiligheid te brengen. Bel daarna 112! 
➢ Als de rookmelder afgaat en u heeft zich er van verzekerd dat het een valse melding betreft, 

dan kunt u met het indrukken van de test/pauzeknop (zie foto links) de alarmering 
beëindigen. Betreft het een terechte alarmering dan zal de melder opnieuw in alarm gaan en 
dient u te handelen conform het vorige punt. 

➢ Indien de rookmelder niet in alarm gaat bij het testen (wel eerst goed schoonmaken), neem 
dan contact op met Leystromen. 

➢ De rookmelder dient na maximaal 10 jaar gebruik vervangen te worden. Op de onderkant 
van elke ASD-10Q rookmelder zit een sticker met daarop de vervangingsdatum.  

 


