
                                                                                      

Gebruikerskaart batterij gevoede Ei650i rookmelders 

 
 
Over de geïnstalleerde melders 
De batterij gevoede Ei650i rookmelders is voorzien van een niet-verwisselbare en niet 
zichtbare 10-jaars lithium batterij. Na de 10 jaar levensduur wordt de rookmelder in zijn 
geheel vervangen door de woningstichting. 
 
Testen van uw rookmelder(s) 
Voor een goede werking van de rookmelder(s) in uw woning is het noodzakelijk deze enkele 
keren per jaar te testen. Druk hiervoor de grote knop (zie onderstaande foto) in en houd vast 
tot de melder(s) in alarm gaan. Doe dit bij iedere melder. Gaan de melders niet in alarm maak 
dan de melders goed schoon (zie hierna) en herhaal de test. 
 

 
 
 
Onderhouden van uw rookmelders 
Rookmelders zijn gevoelig voor stof. Ter voorkoming van ongewenst alarm is het noodzakelijk 
de melder(s) minstens 2 keer per jaar uit te zuigen langs het gatenpatroon. Gebruik hiervoor 
de stofzuiger met het zachte borstelgedeelte (zie onderstaande foto). Daarnaast de 
rookmelder(s) regelmatig afstoffen met een vochtige doek. U mag de rookmelder(s) niet 
schilderen. 

  



                                                                                      

 
 
Wat te doen als de melder piept of als er lampjes knipperen 

• Eén keer knipperen van de gele led om de 32 seconden met gelijktijdig één piepsignaal: 
er is een te lage batterijspanning. Actie: de rookmelder moet vervangen worden. 

• Twee keer knipperen van de gele led om de 32 seconden met gelijktijdig twee 
piepsignalen: er is een te grote vervuiling in de rookmelder. Actie: Zuig de melder 
(nogmaals) uit. Blijft de melder de pieptoon geven, neem dan contact op met de 
woningstichting.  

(Door op de testknop te drukken kan het piepsignaal steeds voor 12 uur worden onderdrukt) 
 
Melders in alarm 
Wanneer uw melders in alarm gaan, wilt u snel weten wat er aan de hand is en waar het alarm 
is begonnen. De volgende zaken zijn van belang: 

• Alleen op de melder die het alarm begon, is een snel knipperende rode LED te zien. 

• Met de grote testknop op alleen deze melder kunt u het alarm voor 10 minuten 
uitzetten. 

• Na 10 minuten gaat / gaan de melder(s) weer in de stand-by stand of zal het alarm 
opnieuw afgaan (wanneer nodig).  

 

Aarzel bij brand niet: verlaat uw woning en bel 112!  

 
Voor meer informatie: www.eielectronics.nl 

 
 
 

 

 


