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Overzicht
1� Inhoud van de verpakking

Rookmelder (1x) Stofkap (1x) Montagevoet (1x)

Batterij (1x) Boorsjabloon (1x) Schuimsticker (1x)

Quick Start Guide

Set schroeven (1x)
Informatie met betrekking tot  

regelgeving (2x) Snelstartgids (1x)

 Het uiterlijk van alle apparaten is onder voorbehoud van degene die u feitelijk heeft gekocht.

2� Basis
Dankzij ondersteuning van het Zigbee-communicatieprotocol kan de rookmelder een geluid- en lichtalarm activeren wanneer 
rook, brand en andere gevaarlijke situaties worden gedetecteerd en vervolgens alarminformatie via een gateway melden.
De rookmelder kan op grote schaal worden toegepast in verschillende omgevingen, zoals winkels, woningen, hotels, flats, enz.

      

Zoemer

Knop/led-
indicatielampje

Montagevoet

Lipje

Sleufgat

Batterijjdeksel
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Apparaatstatus Led-indicatielampje Zoemer
Brandalarm Knippert snel rood Snelle pieptonen

Online stand-by Knippert elke 10 minuten groen Uitschakelen

Offline stand-by Lampje uit Uitschakelen

Uitzondering rookmelder Knippert elke 40 seconden twee 
keer snel geel Uitschakelen

Lage spanning Knippert elke 40 seconden snel geel Eén pieptoon en knipperen

Apparaat ingeschakeld Lampje uit Eén pieptoon

Netwerkconfiguratie door 
op knop te drukken Snel groen knipperend Uitschakelen

Zelftest Knippert afwisselend rood, groen en 
geel gedurende twee rondes 5 pieptonen

Download de EZVIZ-app
1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (aanbevolen). 
2. Download en installeer de EZVIZ-app door te zoeken naar “EZVIZ” in de App Store of Google PlayTM.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

EZVIZ-app

Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om 
erachter te komen of er een update beschikbaar is.

Rookmelder inschakelen
1. Verwijder het batterijdeksel door het in de richting van de OPEN-markering op het batterijdeksel te draaien.

2. Verwijder de kunststof isolerende zak van de batterij en installeer de batterij volgens de anode- en kathode-markeringen.
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3. Plaats het batterijdeksel door het in de richting van de CLOSE-markering op het batterijdeksel te draaien.

Als u de batterij moet vervangen, koop dan een CR14250 lithiumbatterij.

Zelftest
Test de rookmelder na het installeren of vervangen van de batterij om er zeker van te zijn dat de zoemer en het led-
indicatielampje correct werken. Als deze niet correct werken, neem dan tijdig contact op met de leverancier.

Voeg uw rookmelder toe aan EZVIZ
Methode 1 Toevoegen door de QR-code te scannen

1. Log in op uw account via de EZVIZ-app en tik op het pictogram voor het toevoegen van een apparaat, waarna u de inter-
face voor het scannen van de QR-code zult zien.

2. Scan de QR-code onderaan de rookmelder of op de omslag van de gebruikershandleiding.

Scan QR Code

3. Voeg de rookmelder toe door de wizard in de app te volgen.
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Methode 2 Toevoegen via gateway
1. Druk één keer op de functietoets van de gateway om de gateway in de modus voor het toevoegen van apparaten te zet-

ten, waarna de ledring langzaam wit knippert.

2. Houd de knop van de rookmelder 5 seconden ingedrukt om de rookmelder in de netwerkconfiguratiemodus te zetten, 
waarna het led-indicatorlampje snel knippert.

3. Er klinkt een stemprompt om u eraan te herinneren dat de rookmelder automatisch aan de gateway is toegevoegd. U kunt 
ook de toegevoegde rookmelder in de EZVIZ-app bekijken.
• Als het led-indicatielampje 3 minuten snel groen knippert, betekent dit dat de rookmelder niet aan de gateway kan worden toegevoegd. 

Herhaal in dat geval normaal de bovenstaande stappen.
• Als u de rookmelder wilt verwijderen, kies dan een van de volgende methoden om de koppeling tussen de rookmelder en de gateway op te 

heffen:
- open de gegevenspagina van de rookmelder in de EZVIZ-app en verwijder vervolgens de rookmelder.
- Houd de knop van de rookmelder 5 seconden ingedrukt om de rookmelder te resetten en verwijder vervolgens de rookmelder van de 

gateway.

Geschikte locatie selecteren
Installatiewaarschuwingen
• Volg voor de installatie van uw rookmelder strikt de installatievoorschriften in de handleiding.
• Om gevaren te voorkomen, dient u de rookmelder stevig te bevestigen wanneer u deze op muren of plafonds installeert.
• Zorg ervoor dat alle onderdelen, inclusief de rookmelder in de verpakking, in goede staat verkeren.
• Wanneer de lengte van de installatielocatie (zoals het plafond) langer is dan 10 meter, moeten er meerdere rookmelders 

geïnstalleerd worden.
• Installeer de rookmelder nadat u uw binnenhuisdecoratie heeft voltooid, uit vrees dat de rookmelder door de omgeving wordt 

vervuild.
• De installatieparameters zijn onderworpen aan EN 14604:2005/AC:2008.
• Installeer de rookmelder niet op de volgende locaties:

Vochtige ruimtes zoals keukens, wasruimten, badkamers.
Locaties met hoge temperaturen en welke vervuilingsgevoelig zijn, zoals kachels;
Strenge convectielocaties zoals airconditioners, ventilatoren, verwarmingsopeningen.
Schuilkelders.
Stoffige, vieze locaties of locaties met veel insecten.
Locaties met minder dan 1,5 meter afstand rondom de rookmelder.
Ruimten met dode lucht zoals zolders en hoeken in ruimten.

1� Voor plat dak
De rookmelder moet minimaal 500 mm van een muur verwijderd zijn.

Verboden zone

Optimaal
Installatielocatie

Geschikt
Installatielocatie

500 mm

Verboden zone
500 mm
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2� Voor schuin of ruitvormig dak

De rookmelder moet op een bepaalde afstand van het dak worden gehouden. Wanneer de dakhelling minder dan 30 graden 
bedraagt, is de correcte afstand 500 mm.

Verboden zone
500 mm

Installatie rookmelder
1� Bevestiging met schroeven (aanbevolen)

1. Plaats de boorsjabloon op een schoon en vlak plafond.
2. (Uitsluitend voor cementen muur) Boor schroefgaten overeenkomstig de sjabloon breng de pluggen aan.
3. Lijn de sleufgaten van de montagevoet uit met de pluggen en bevestig de montagevoet vervolgens met de schroeven.
4. Draai de rookmelder rechtsom om de lipjes van rookmelder en de sleufgaten montagevoet volledig te vergrendelen.
5. De installatie is voltooid.

Boorsjabloon 

Plug

Montagevoet

Schroeven

2� Bevestiging met schuimsticker
1. Plak de schuimsticker op de montagevoet.
2. Verwijder de beschermfolie op de schuimsticker om de montagevoet op het plafond te bevestigen.
3. Draai de rookmelder rechtsom om de lipjes van rookmelder en de sleufgaten montagevoet volledig te vergrendelen.
4. De installatie is voltooid.
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Montagevoet

Schuimsticker

Sensor testen
1� Testmethode
Houd een sigaret, of andere voorwerpen die rook veroorzaken, dicht bij de rookmelder en laat de rook in de inlaatopening van de 
rookmelder stromen tot de rookmelder afgaat.

2� Testresultaat
Als de rook een bepaalde concentratie bereikt, gaat de rookmelder af, knippert het led-indicatorlampje snel rood en geeft de 
zoemer gedurende een lange tijd pieptonen.

Nadat de test is voltooid, kunt u de rook in de inlaatgaten van de rookmelder wegblazen om de rookconcentratie te verlagen, waarna de 
rookmelder niet meer afgaat en terugkeert naar de stand-bymodus.
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Specificatie

Parameters Beschrijvingen

Model CS-T4C-BG

Naam Rookmelder

Productuitvoering
Standaard

EN 14604:2005;
EN 14604:2005/AC:2008

Werkingsprincipe Foto-elektrisch

Communicatieprotocol ZigBee

Alarmvolume ≥ 85 dB op 3 m (A-gewogen)

Lokale alarmmodus Geluid-/lichtalarm

Werkspanning DC 3 V, CR14250 lithiumbatterij

Stand-bystroom ≤ 15 μA

Gemiddelde alarmstroom ≤ 35 mA

Bedrijfstemperatuur - 10 °C tot 55 °C

Bedrijfsvochtigheid Relatieve vochtigheid: ≤95%

Levensduur batterij 3 jaar (de levensduur van de batterij kan korter zijn als gevolg van 
werkelijke gebruikssituaties)

Grootte (diameter x hoogte) 87 x 35 mm

Bewerkingen rookmelder

Rookalarm

In de stand-by modus, wanneer de rookdeeltjes in de rookmelder een bepaalde concentratie bereiken, schakelt de rookmelder 
over naar de alarmmodus.
Alarmmodus: De zoemer piept en het led-indicatielampje knippert snel rood.

Dempen
In de alarmmodus: druk kort op de knop om het alarm te dempen (de dempingsperiode is 10 minuten)
Opmerking: nadat het alarm is gedempt, wordt het alarm na 10 minuten opnieuw geactiveerd indien de rookconcentratie die het 
alarm veroorzaakte aanhoudt.

Resetten
In de dempingsmodus: druk kort op de knop en het alarm keert terug naar de stand-bymodus.
in de alarmmodus: als de rook verdwijnt, wordt de alarmmodus gedeactiveerd en keert het alarm automatisch weer terug naar de 
stand-bymodus.

Testen
Controleer of de zoemer en het led-indicatorlampje correct werken.
In de stand-bymodus: druk kort op de knop en het alarm keert terug naar de testmodus.
In de testmodus: de zoemer geeft 5 pieptonen en het led-indicatielampje knippert afwisselend twee keer rood, groen en geel, wat 
aangeeft dat de zoemer en het led-indicatielampje correct werken.
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Bewerkingen in de EZVIZ-app
De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1� Liveweergave
Wanneer u de EZVIZ-app start, kunt u uw apparaat naar wens beheren op de startpagina�

Alarmberichtmelding

Wanneer de volgende abnormale gebeurtenissen worden gedetecteerd, wordt via de 
gateway een alarmbericht naar de EZVIZ-app gestuurd:
• Rookalarm/alarmreset
• Lage batterijspanning
• Apparaatuitzondering.

Delen U kunt het apparaat delen met uw familieleden of gasten.

Instellingen Als u op dit pictogram klikt, kunt u functie-instellingen en algemene instellingen 
wijzigen

Apparaatlog Hier kunt u recente apparaatlogs bekijken. 

Negeren Wanneer u in de alarmmodus bent, kunt u het alarm wissen door op de toets Negeren 
op de startpagina in de EZVIZ-app te tikken.

2� Instellingen

Parameter Omschrijving
Apparaatnaam Wijzig de naam van uw apparaat.

Koppelingscamera Tik om een beschikbaar apparaat in de buurt te koppelen.

Intelligente 
koppeling U kunt hier nieuwe routines toevoegen.

Apparaat koppelen Hier kunt u gekoppelde gateways zien.

Apparaatinformatie Hier kunt u de apparaatgegevens zien.

Het apparaat delen U kunt het apparaat delen met uw familieleden of gasten.

Apparaat 
verwijderen Tik om de gateway uit de EZVIZ Cloud te verwijderen.
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