
LIFEBOX bedankt u voor de keuze van dit product. 

• De SERENITY 5 rookmelder is speciaal ontworpen voor eengezinswoningen.
• De SERENITY 5 detecteert de rook bij een beginnende brand, en waarschuwt 
met een krachtig pieptoon.
• Wij raden aan om vòòr installatie en inschakeling van het apparaat deze 
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
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I- BESCHRIJVING

1- Algemene kenmerken

II- INSTALLATIE

a- De beste locaties

• Voor een minimale bescherming één rookmelder per verdieping, bij voorkeur in  
 de gangen en boven in de trapgaten installeren.
• Voor een optimale bescherming één rookmelder per leef- en slaapruimte  
 (kamer en salon) installeren.
• De rookmelders moeten zo regelmatig mogelijk verspreid worden; bij voorkeur  
 bij trappen en kamers, want het risico op rookvergiftiging is het grootst tijdens  
 de slaap.

b- Afgeraden locaties

• Dakruimtes, zolders, ateliers…: installatie wordt hier afgeraden vanwege de  
 mogelijke aanwezigheid van stof, die de rookmelder zou kunnen bevuilen.
• Keuken en garage: de installatie wordt hier afgeraden vanwege een hoge kans  
 op vals alarm, veroorzaakt door apparaten die rook afgeven (kookplaat, oven,  
 uitlaatpijp van voertuig).
• Zorg voor een afstand van minimaal 2 meter tussen apparaten waar rook of  
 stoom uitkomt.

Gebruik de neutralisatiefunctie om vals alarm te voorkomen 
wanneer u een apparaat gebruikt waar rook of stoom uitkomt  
(zie «neutralisatiefunctie»)

c - Locaties te vermijden
• Washok en badkamer vanwege de condensvorming.

• Kamers waar de temperatuur zeer laag (onder 0°C) of heel hoog (boven de  
 55°C) kan worden.

• In de buurt van ventilatie, airconditioning, verwarming, ramen…

• In de buurt van een lichtbron of decoratie die de rookvorming zouden kunnen  
 verstoren.

Na plaatsing van de 2 AAA alkalibatterijen gaat de SERENITY 5 automatisch aan. 

a- De hier onderstaande afstanden respecteren

b- Zorg ervoor dat u het benodigde gereedschap bij de hand 
heeft
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c- De SERENITY 5 installeren

• De houder op het plafond of aan de muur plaatsen. 

• De plaats van de twee boorgaten voor de pennen  
 markeren.

• De gaten boren, en de pennen in de gaten plaatsen.

• De houder met de twee schroeven bevestigen.

• De SERENITY 5 op de houder vergrendelen door met  
 wijzers van de klok mee te draaien.

• Om te ontgrendelen moet u tegen de wijzers van de  
 klok indraaien.

• Voeding: 2 bijgeleverde AAA alkalibatterijen

• Autonomie: 5 jaar

• Optische rookmelder

• Geluidssterkte: 85 dB op 3 m

• Batterijbewaking: pieptoon wanneer de batterij defect is

• Bevestiging: doosje met schroeven en pennen bijgeleverd voor dik materiaal

• Bescherming vals alarm: beschermingsrooster tegen insecten

• Functionele controle: testfunctie (druk op de behuizing) 

• Zelftest van de batterij

• Zelftest van de lichtgevoelige cel

• Antidiefstalfunctie

De SERENITY 5 detecteert geen hitte, gas of vlammen

Minimale bescherming

Optimale bescherming

Niet installeren

! Voorzorgsmaatregelen bij 
installatie
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2- Fysieke kenmerken

1- Plaatsing

2- Plaatsing van de batterijen

3- Installatie-instructies

Voor de bevestiging op hol materiaal raden wij aan pluggen te 
gebruiken, die speciaal geschikt zijn voor uw ondergrond

> 2 m

Voorbeeld van plaatsing in de keuken:

Aangeraden 
locatie

Installeer tenminste 2 rookmelders bij lange gangen  
 (meer dan 10 m)

In een kamer kleiner dan 9 m2 mag geen rookmelder geïnstalleerd 
worden

Om de rookmelder niet te beschadigen moeten de polariteiten 
gerespecteerd worden

• Afmetingen: H 54 mm x Ø 79 mm

• Gewicht (inclusief batterijen): 110 g

• Werktemperatuur: 0 à 55°C

• Installatie binnenshuis

• ABS wit, verwisselbare gekleurde ring (optioneel)

Ø 79

H 
54

De SERENITY 5 kan hoog aan de muur, of op het plafond geïnstalleerd worden.
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III- GEBRUIK

• Met een stok (bv. van een bezem) op de SERENITY 5 drukken, tot er een serie 
   van 3 pieptonen te horen zijn (om de 1,5 seconden herhaald).
• De test stopt wanneer u niet meer drukt.
• De SERENITY 5 één keer per week testen.

De neutralisatiefunctie maakt het mogelijk om het alarmsignaal van de SERENITY 
5 negen minuten te neutraliseren voordat deze afgaat: 
• wanneer de oorzaak bekend is (bv: rook in de keuken, dikke sigarettenrook…)
• voordat er een eventuele rookontwikkeling ontstaat. 
 Activering van de neutralisatiefunctie:  
• Met een stok (bv. van een bezem) op de SERENITY 5 drukken, tot  
 er een serie van 3 pieptonen te horen zijn die om de 1,5 seconden  
 herhaald worden.
• Het alarmsignaal van de SERENITY 5 is nu 9 minuten geneutraliseerd.
• Bij rookontwikkeling tijdens deze 9 minuten zal het alarm niet afgaan.
• Mocht de rookontwikkeling tijdens deze 9 minuten ernstig toenemen, zal het  
 alarm van de SERENITY 5 alsnog afgaan.
• Na 9 minuten keert de SERENITY 5 terug naar de normale functioneringsmodus.

Wanneer de rookmelder een alarmsignaal geeft, en wanneer de rookoorzaak 
gevonden is, kan het alarmsignaal stopgezet worden.  
• Met een stok (bv. van een bezem) op de SERENITY 5 drukken, tot er een serie 
van 3 pieptonen te horen zijn die om de 1,5 seconden herhaald worden. Het 
alarmsignaal wordt 9 minuten onderbroken.
• Verluchten om de rook te laten verdwijnen.  
• Indien er na 9 minuten nog steeds erg veel rook waargenomen wordt, gaat het 
alarmsignaal opnieuw af.

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, wordt u om de 43 seconden gewaarschuwd 
door een piepsignaal (batterij storingsmelding). Om de batterijen te vervangen:
De SERENITY 5 van de houder halen, door deze tegen de wijzers van de klok in 
te draaien.
De lege batterijen verwijderen, en deze door nieuwe batterijen vervangen.
De SERENITY 5 weer op de houder plaatsen.

De uitstelfunctie maakt het mogelijk om het «batterij zwak» signaal niet meer te 
horen, vooral ‘s nachts.  
• Met een stok (bv. van een bezem) op de SERENITY 5 drukken, tot er  
 een serie van 3 pieptonen te horen zijn die om de 1,5 seconden  
 herhaald worden.
• De uitstelfunctie van het «batterij zwak» signaal is ongeveer voor  
 8 uur geactiveerd.
• Het signaal is dus niet meer hoorbaar, maar vergeet niet de batterijen  
 zo snel mogelijk te vervangen.
• Na 8 uur is het «batterij zwak» signaal weer hoorbaar.

• Ongeveer om de 4 maanden, begin met het verwijderen van de SERENITY 5  
 batterijen.
• Het stof verwijderen met eens stofzuiger of een antistatisch doekje. 
• De SERENITY 5 schoonmaken met een spons of bevochtigd doekje.
• Wacht 30 minuten tot de condensatie volledig ontladen is alvorens de   
 batterijen weer in te voegen.

Om de SERENITY 5 buiten werking te zetten hoeft u alleen maar de batterijen 
te verwijderen.

IV- TIPS VOOR UW VEILIGHEID

a- Er is brand bij u in huis 
• Het huis laten evacueren om vergiftiging door rook en gas te voorkomen.
• De deur van de kamer waar brand is sluiten.
• De brandweer bellen

b- Er is brand beneden uw woning, of in de hal 
• Raak de deur eerst aan voordat u opendoet. Is deze warm, een andere uitgang  
 zoeken.
• De deuren dichtdoen en natte handdoeken ervoor leggen.
• De hulpdiensten door het raam attent maken op uw aanwezigheid.
• Indien er rook in de kamer komt, op de grond gaan liggen en de neus en mond  
 bedekken (de rook verspreid zich eerst tegen het plafond). 

c- Er is brand boven uw woning 
• Het huis via de dichtstbijzijnde uitgang evacueren, zonder de lift te nemen.
• De hulpdiensten waarschuwen als dat nog niet gedaan is.

• Kinderen niet met aanstekers of lucifers laten spelen.
• Geen pannen onbewaakt op het vuur laten staan.
• Elektrische apparaten uitzetten wanneer niet in gebruik.
• Sigaretten goed uitdrukken, en niet in bed roken.
• Brandbare producten uit de buurt houden van warmtebronnen (radiator,  
 gloeilampen, warme platen…).
• Kaarsen uit de buurt van brandbare voorwerpen zetten.
• Een barbecue niet met alcohol of benzine aanmaken.
• Eén elektrisch apparaat per stopcontact, liever geen contactdozen gebruiken.
• Een blusapparaat aanschaffen

• Laat regelmatig de staat van uw elektriciteit-, gas- en verwarmingsinstallaties  
 door een vakman controleren.
• Laat uw schoorsteen een keer per jaar door een vakman vegen.

V- ALGEMENE INFORMATIE

Op dit product wordt bij huishoudelijk gebruik en regelmatig onderhoud een 
garantie van 5 jaar geboden (behalve op de batterijen). 

Deze garantie vervalt wanneer het product beschadigd is door een ongeluk, 
verkeerd gebruik, verwaarlozing, wijziging of andere oorzaken zonder verband 
met fabrieks- of materiële gebreken.
Alleen de koper heeft recht op garantie.
CHACON kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van lichamelijk letsel, 
materiële schade, schade, onvoorziene uitgaven ongeacht de aard, brand of 
ontploffing. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Dit symbool, aangebracht op het product of verpakking, geeft aan dat 
dit product niet verwerkt mag worden met huishoudelijk afval.
Het afgedankte product moet voor recycling ingeleverd worden 
bij een inzamelingspunt voor E-goed (elektrische en elektronische 
apparaten). Aangesloten bij een milieuorganisatie: ERP.

Dit symbool, aangebracht op het product, zijn verpakking of bijsluiter, 
geeft aan dat de LIFEBOX bijdraagt aan de financiering van systemen 
voor selectieve inzameling en recycling.

2011/65/EU

Dit symbool, aangebracht op het product, zijn verpakking of bijsluiter, 
geeft aan dat dit product in overeenstemming is met de Europese 
ROHS richtlijn 2011/965/EG (beperkt gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektronische apparaten).

CE Markering
De CE markering op dit product getuigt van zijn conformiteit met de Europese 
richtlijnen die hier van toepassing zijn, in het bijzonder de conformiteit met de 
geharmoniseerde specificaties van de norm NF EN 14604 2005 + AC:2008, inzake 
verordening 305/2011 betreffende bouwproducten.

Montage muur of plafond

Belangrijkste voedingsbron In het apparaat

Autonomie 5 jaar

Mogelijkheid tot onderlinge verbinding (radio) Nee

Geschikt voor installatie in campers Ja

Aansluiting externe hulpapparaten Nee

Radioverbinding (naar alarmcentrale) Nee

Individuele alarmsignalen Ja

Neutralisatiefunctie Ja

Optie Bereikbaarheid Nee

112Het Europese alarmnummer:

3 bips

9 min

8 h

Bij normaal gebruik van de SERENITY 5 gaat om de 5 à 6 min. 
een rood lichtje aan, dat de goede werking aangeeft.
In de «neutralisatie» of «stilte» modus gaat dit rode lichtje 
ongeveer om de 30 seconden aan.

1- Gebruikstest

2- Neutralisatiefunctie

3- Functie stille stand

4 - Batterijen vervangen

5- Uitstel van ‘batterij zwak’ signaal

6- Identificatie van de pieptonen

7- Onderhoud

8- Buiten werking zetten

1- Wat te doen bij brand?

2- Hoe kan brand voorkomen worden?

3- Welke voorzorgsmaatregelen kunt u nemen?

1- Contact

2- Garantievoorwaarden

3- Recycling

4- Certificaties

Deze instructies moeten gerespecteerd worden om vals alarm te 
voorkomen. 

Deze instructies moeten gerespecteerd worden om onechte alarm 
te voorkomen.

9- Vervanging van de rookmelder
Er wordt ten zeerste aanbevolen de rookmelder om de 10 jaar te vervangen. 
Wanneer het «einde levensduur» signaal na 10 jaar afgaat, moet u de rookmelder 
vervangen.

Wanneer de storingsmelding afgaat, moeten de batterijen 
zo snel mogelijk vervangen worden.
Alleen de aangeraden AAA batterijen gebruiken:
Energizer E92 en Duracell Duralock AAA MN2400.

3 pieptonen om  
de 1,5 seconden

Alarmsignaal

Testsignaal (druk op de behuizing)

Alarm neutralisatiefunctie

Functie stil alarm

1 pieptoon om  
de 43 seconden

Foutmelding batterij.  
Zie « 4 - Batterijen vervangen  »

3 pieptonen om  
de 43 seconden

Foutmelding lichtgevoelige cel.  
Contact opnemen met CHACON

VI- ONDERHOUDSBOEKJE
Productreferentie

Vervangingsdatum  
(installatie + 10 jaar)

Reinigingsdatum 1

Reinigingsdatum 2

Reinigingsdatum 3

Reinigingsdatum 4

Reinigingsdatum 5

Reinigingsdatum 6

Reinigingsdatum 7

Reinigingsdatum 8

Reinigingsdatum 9

Reinigingsdatum 10

Reinigingsdatum 11

Reinigingsdatum 12

Reinigingsdatum 13

Reinigingsdatum 14

Reinigingsdatum 15

Reinigingsdatum 16

Reinigingsdatum 17

Reinigingsdatum 18

Reinigingsdatum 19

Reinigingsdatum 20

Avenue Mercator 2
B-1300 WAVRE
Belgium
tel : +32 900 51 100


