Herstellen alarmen van de herstelbare handbrandmelder
Indien de handbrandmelder in alarm is gebracht door het plaatje in te drukken, kan de
handbrandmelder hersteld worden met een daarvoor bestemde sleutel. Het plaatje hoeft niet
vervangen te worden.
Nadat de handbrandmelder hersteld is, kan de brandmeldcentrale hersteld (gereset) worden.



Handel altijd volgens locale regels en het interne alarmorganisatie plan.

TIP
Bewaar de sleutel
van de
handbrandmelder
op een vaste plek.
De sleutel is nodig
om brandalarmen
van de
handbrandmelder
te herstellen.

Druk het plaatje om
de melder in alarm
te brengen.
In alarm toestand
zal de indicator
rechtsboven op de
melder oplichten.
In alarmtoestand zal
een gele streep aan
de bovenkant van
het plaatje zichtbaar
zijn.

Steek de herstel sleutel in de
daarvoor bestemde
openingen aan de
onderkant van de
handbrandmelder

Trek de sleutel
voorzichtig terug.
De kap van de
melder zal een
stukje naar onderen
zakken.

Bij het omhoog
duwen van de kap
zal het alarmplaatje
ook omhoog
schuiven en de gele
streep niet langer
zichtbaar zijn.
Reset de melding op
de centrale. De
indicator op de
melder zal nu ook
uitgaan.

Verwijder de sleutel
door deze lichtjes
naar voren te
kantelen en naar
onderen te trekken.
Druk de kap naar
boven totdat deze
weer vergrendeld.

Gebruikersinstructie herstelbare handbrandmelder
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