
Noteer gemakshalve de volgende informatie.  
Als u belt zijn dit de eerste vragen die men u zal stellen.

Optisch rookmelder met batterijvoeding (ingesloten, niet
vervangbare lithiumbatterij), met HUSHTM-functie voor
het tijdelijk onderdrukken van een ongewenst alarm.

Bedankt voor de aankoop van deze rookmelder. Het is een
belangrijk onderdeel van het veiligheidsplan voor uw
familiewoning. U kunt erop vertrouwen dat dit product een
veiligheidsbescherming van de hoogste kwaliteit biedt. Wij
weten dat u niets minder verwacht als het leven van uw
gezin op het spel staat.                                                            
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Optische rookmelder
Gebruikershandleiding

Voor model: 10Y29

Modelnummer rookmelder
(op de achterkant van de rookmelder).

Datumcode (op de achterkant van de
rookmelder):
Kidde beveelt een vervanging van deze
rookmelder aan binnen de tien jaar
vanaf de datumcode.

Aankoopdatum:

Verkooppunt:

0308-7204-00

In deze handleiding vindt u installatie-instructies en
productinformatie.
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BELANGRIJK! LEES VOOR DE INSTALLATIE EERST ALLE INSTRUCTIES EN
BEWAAR DEZE HANDLEIDING IN DE BUURT VAN DE ROOKMELDER VOOR
TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING
1 -- AANBEVOLEN LOKATIES VOOR ROOKMELDERS
2 -- LOKATIES DIE VERMEDEN MOETEN WORDEN
3 -- INSTALLATIE INSTRUCTIES
4 -- WERKING EN TESTEN
5 -- ONGEWENST ALARM
6 -- ONDERHOUD
7 -- BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS
8 -- GOEDE VEILIGHEIDSGEWOONTEN
9 -- AANBEVELINGEN VAN KIDDE

10 -- SERVICE EN GARANTIE

MILIEUBESCHERMING
Afgedankte elektrische producten mogen niet worden meegegeven
met het huishoudelijke afval. Lever het product in als KCA (Klein
Chemisch Afval) Raadpleeg de plaatselijke milieudienst of de
leverancier over recyclingmogelijkheden en inleverpunten.

1. AANBEVOLEN PLAATSEN VOOR ROOKMELDERS
• Plaats de eerste rookmelder in de onmiddellijke omgeving van de slaapkamers.

Probeer de vluchtroute vrij te houden omdat de slaapkamers meestal het verst van
de uitgang liggen. Als er meer dan één slaapvertrek is, moet er voor elk slaapvertrek
één rookmelder zijn.

• Plaats verdere rookmelders bij trapgaten omdat die als een schoorsteen rook en
warmte kunnen geleiden.

• Plaats minstens één rookmelder op elke verdieping.
• Plaats in elke slaapkamer een rookmelder.
• Plaats een rookmelder in elke kamer waar elektrische apparaten (d.w.z. draagbare

kachels of luchtbevochtigers) gebruikt worden behalve in de keuken.
• Plaats een rookmelder in elke kamer waar met de deur dicht geslapen wordt.  

Degene die slaapt kan misschien door de dichte deur het alarm niet horen
• Rook, warmte en verbrandingsproducten stijgen naar het plafond en verspreiden

zich horizontaal. In het midden van de kamer op het plafond is de rookmelder het
dichtst bij alle hoeken van de kamer. Bij normale woningen gaat de voorkeur uit
naar installatie op het plafond. 

• Bij installatie op het plafond moet de rookmelder minstens 50 cm vanaf de zijmuur
geplaatst worden. (zie figuur 1).
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• Bij gangen van meer dan 9 mtr lengte, moet er aan beide uiteinden een
rookmelder geplaatst worden.

• Installeer rookmelders op hellende plafonds, puntplafonds of plafonds van
kathedralen op of binnen een afstand van 0,9 m van het hoogste punt
(horizontaal gemeten). Rookmelders in kamers met plafondhellingen die
horizontaal groter zijn dan 0,3 m over een lengte van 2,4 m, moeten aan de hoge
kant van de kamer geplaatst worden.  Plaats de rookmelder op het plafond,
maximaal 0,9 m vanaf de muur op de hoogst mogelijke plaats (zie figuur 3).

SLAAPKAMER KEUKEN
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2.LOKATIES DIE VERMEDEN MOETEN WORDEN
• In de garage. Bij het starten van een motorvoertuig komen verbrandingsproducten

vrij.

• Op minder dan 10 cm van de piek van een A-frame-plafond.

• In een vertrek met temperaturen lager dan 0ºC of hoger dan 40ºC, zoals garages
en onafgewerkte zolders.

• In vertrekken met veel stof. Stofdeeltjes kunnen ongewenst alarm of een
alarmstoring veroorzaken.

• In zeer vochtige vertrekken. Vocht of stoom kunnen ongewenst alarm veroorzaken.

• In vertrekken met veel insecten.

• Rookmelders mogen niet geïnstalleerd worden op minder dan 0,9 m van de
volgende plaatsen: de deur naar een keuken, de deur naar een badkamer met een
bad of douche, leidingen van met ventilators bekrachtigde verwarming- en
airconditioningsystemen, plafondventilators of huisventilatoren of andere plaatsen
met een grote luchtstroming.

• Keukens. Bij normaal koken kan er ongewenst alarm ontstaan. 

• Dichtbij TL armaturen. Elektronische “ruis” kan ongewenst alarm veroorzaken.

3.INSTALLATIE INSTRUCTIES
LET OP: DIT TOESTEL IS AFGEDICHT (MET INBEGRIP VAN DE BATTERIJEN). HET
DEKSEL KAN ER NIET AF!

FIGUUR 4

Bij installatie in
een gang, moet
de “A”-lijn
parallel aan de
gang liggen. 

1. Om te zorgen voor esthetische
uitlijning van de rookmelder met de
gang of muur, moet de “A”- lijn op
de montageplaat parallel liggen aan
de gang bij plafondinstallatie .

FIGUUR 5

Verwijderen
Installeren
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2. Nadat u de juiste plaats heeft bepaald, zoals in hoofdstuk 1 omschreven wordt,
moet de montageplaat zoals in figuur 3 op het plafond gemonteerd worden.
Bevestig de montageplaat met de meegeleverde schroeven en verankeringen
(gebruik een 5mm boor).

3. Deze rookmelder werkt met batterijen die permanent afgedicht zijn in het alarm.
Voor de batterijen is geen installatie of onderhoud vereist.

DE ROOKMELDER ACTIVEREN
Eenmaal geactiveerd, levert de batterij gedurende de hele levensduur van de
rookmelder stroom (10 jaar). Zorg ervoor dat de montageplaat goed is
bevestigd voordat u de rookmelder op de montageplaat monteert.

1. Installeer de rookmelder op de montageplaat (afbeelding 5) om hem te activeren
en draai de rookmelder met de klok mee (zoals aangegeven op het deksel van de
rookmelder) totdat de rookmelder vastklikt.

De rookmelder is nu geactiveerd!

2. Test na installatie/activering de rookmelder door de testknop gedurende minimaal
1 seconde in te drukken en ingedrukt te houden (of tot de rookmelder afgaat).
Hiermee moet het alarm afgaan. Het alarm gaat op een laag niveau om ongemak
te voorkomen. Als de testknop langer dan 5 seconden wordt ingedrukt, gaat het
alarm op de volle 85 decibel af en kan dan enig ongemak veroorzaken

Antisabotagevoorziening
Deze rookmelder is uitgerust met een antisabotagevoorziening die voorkomt dat
iemand het apparaat van de montageplaat kan verwijderen. Wanneer deze functie is
geactiveerd, kan hij zeer effectief voorkomen dat de rookmelder wordt verwijderd of
onklaar gemaakt. 

Activeer de antisabotagevoorziening van de rookmelder door het lipje in het
vierkante gat in de montageplaat eruit te breken (zie afbeelding 6). Zodra het lipje
wordt afgebroken, wordt de antisabotagevoorziening op de voet van de
montageplaat geactiveerd. Draai de rookmelder op de montageplaat totdat u de
antisabotagevoorziening   op zijn plaats hoort klikken, waarmee de rookmelder op de
montageplaat wordt vastgezet. De antisabotagevoorziening voorkomt dat kinderen
en anderen de rookmelder van de montageplaat verwijderen. LET OP: om de
rookmelder te verwijderen wanneer de antisabotagevoorziening actief is, drukt u op
het antisabotagelipje en draait u de rookmelder in de richting van de pijltjes op het
deksel van de rookmelder (zie afbeelding 7).

FIGUUR 7FIGUUR 6

Locatie van de pinnen:
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4 WERKING EN TESTEN
WERKING: De rookmelder is in werking zodra hij is geactiveerd (zie hoofdstuk 3) en
het testen is afgerond. Wanneer verbrandingsproducten worden gedetecteerd, geeft
het apparaat een luid pulserend alarm van 85db totdat de lucht weer schoon is. Als
niet duidelijk is wat de oorzaak is van het alarm, moet ervan worden uitgegaan dat
het alarm het gevolg is van een daadwerkelijke brand en moet de woning
onmiddellijk worden ontruimd.

HUSH™ CONTROL: LET OP: De Hush-control- en testknop vormen één enkele knop.
De Hush™-functie heeft de mogelijkheid om tijdelijk, gedurende ongeveer 10
minuten het alarmcircuit ongevoelig te maken. Deze functie mag alleen worden
gebruikt als een duidelijk herkenbare oorzaak, zoals rook afkomstig van koken, de
rookmelder heeft geactiveerd. De rookmelder wordt ongevoelig gemaakt door op de
HUSH®-knop op het deksel van de rookmelder te drukken. De rookmelder wordt
onmiddellijk stil en het ledje knippert elke 10 seconden om aan te geven dat de
rookmelder zich in de stille Hush-modus bevindt. De rookmelder wordt na ongeveer
10 minuten automatisch gereset. De Hush™-functie kan steeds worden gebruikt
totdat de lucht weer vrij is van datgene wat het alarm heeft veroorzaakt. Het drukken
op de test/reset-knop op de rookmelder beëindigt de tijdelijk ongevoelige periode 

LET OP: BIJ DICHTE ROOK WORDT DE HUSH™-BESTURINGSFUNCTIE
UITGESCHAKELD.
LET OP: VOORDAT U DE HUSH™-FUNCTIE VAN DE ROOKMELDER
GEBRUIKT, MOET U DE OORZAAK VAN DE ROOK OPSPOREN EN ER ZEKER
VAN ZIJN DAT DE SITUATIE VEILIG IS.
Knipperend ledje: deze rookmelder is uitgerust met een knipperend rood
indicatielampje met de volgende gebruiksmodi:
• Het ledje knippert iedere 60-70 seconden in de standby-modus, wat betekent dat de

rookmelder stroom krijgt.

• Het ledje knippert om de 0,5 seconden wanneer de rookmelder afgaat. Het
knipperende ledje en het pulserende alarm blijven dit doen totdat de lucht schoon is.

• Het ledje knippert om de 10 seconden wanneer de rookmelder in de Hush (stilte)  -
modus staat.

• Het ledje knippert tweemaal elke 30 seconden wanneer de rookmelder binnen 30
dagen het einde van zijn levensduur gaat bereiken.

• Het ledje knippert elke 30 seconden (met elke 60 seconden een tsjirpgeluid) wanneer
de rookmelder het einde van zijn levensduur heeft bereikt (rookmelder onmiddellijk
vervangen).

TESTEN: Test de rookmelder door de testknop op het deksel in te drukken
gedurende tenminste 1 seconden (of tot het alarm afgaat). Als het elektronische
circuit, het alarmsignaal en de batterijen werken gaat het alarm hierdoor af. Als er
geen alarm afgaat, zijn de batterijen defect of is er een andere storing. GEBRUIK GEEN
open vlam om uw rookmelder te testen, want u kunt hierdoor het alarm beschadigen
of brandbare materialen ontsteken en brand veroorzaken.

WERKING VAN ROOKDETECTIEKAMER: Deze rookmelder “tjirpt” als er een probleem
met de rookdetectiekamer gedetecteerd wordt. Het tjirpsignaal duurt ongeveer 
30 seconden na het knipperen van het lampje.

OPMERKING: DE ROOKMELDER MOET WEKELIJKS GETEST WORDEN.
TEST DE ROOKMELDER WEKELIJKS OM EEN GOEDE WERKING TE VERZEKEREN. Als er
een onregelmatig, zacht of geen geluid uit uw rookmelder komt, kan dit een
aanwijzing van een defecte rookmelder.De rookmelder moet dan terug gestuurd
worden voor service.

De rookmelder moet dan terug gestuurd worden voor service..
Als er regelmatig een ongewenst alarm is (zie hoofdstuk 5) tijdens het

koken, is dit een aanwijzing dat de rookmelder mogelijk te dicht bij de bron

(bv. het fornuis) is gemonteerd. Als u echter de Hush-knop indrukt vóór

het koken, dan wordt de rookmelder gedurende ongeveer 10 minuten

ongevoeliger.
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5.ONGEWENST ALARM
Rookmelders zijn ontworpen voor zo min mogelijk overlast. Het alarm gaat meestal
niet af door sigarettenrook, tenzij de rook direct in de rookmelder geblazen wordt.
Verbrandingsdeeltjes die bij koken vrijkomen kunnen het alarm activeren als het zich
dicht bij het fornuis bevindt. Er komen grote hoeveelheden verbrandingsdeeltjes vrij bij
het overkoken of bij het bakken. Gebruik van een afzuigkap die naar buiten is
afgeleid (niet hercirculerend) helpt ook om deze verbrandingsproducten weg te voeren
uit de keuken.

Dit model 10Y29 is uitgerust met een HUSHTM-functie die bijzonder nuttig is in
ruimten die gevoelig zijn voor alarmoverlast. Voor meer informatie zie hoofdstuk 4:
werking en testen.

Als het alarm afgaat, moet u eerst naar brand zoeken. Als er brand is, moet u naar
buiten gaan en de brandweer bellen. Als er geen brand is, moet u controleren of één
van de redenen in hoofdstuk 2 de oorzaak van de activering geweest is.

6 ONDERHOUD
IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE BATTERIJ
LET OP: een Lithium-Ion-batterij, die permanent is verzegeld binnen de rookmelder,
voedt deze eenheid; er hoeft geen batterij te worden geplaatst of vervangen tijdens
de levensduur van de rookmelder.

WAARSCHUWING! PROBEER NIET OM DE ROOKMELDER OM WAT VOOR
REDEN DAN OOK TE OPENEN!

Om de rookmelder te activeren, bevestigt u de rookmelder op de montageplaat door
deze in de richting van de pijltjes op het deksel te draaien, zie rookmelder activeren in
hoofdstuk 3 (installatie-instructies).

Deze rookmelder heeft een bewakingscircuit voor een bijna lege batterij, zodat de
rookmelder elke 60 seconden gaat "tsjirpen" (met een rood ledje dat elke 30
seconden knippert), gedurende een minimum van 30 dagen aan het einde van de
levensduur van de rookmelder, om zo aan te geven dat de rookmelder moet worden
vervangen. Voorafgaande aan het tsjirp-geluid voor een bijna lege batterij, knippert
het ledje elke 30 seconden twee maal gedurende een periode van 30 dagen. Het doel
hiervan is om de gebruiker te waarschuwen dat de batterij van de rookmelder bijna
leeg is en de rookmelder kan worden vervangen wanneer het de gebruiker uitkomt
(d.w.z. het vervelende tsjirpen kan worden vermeden). 

Om de rookmelder uit te schakelen, moet de rookmelder van de montageplaat
worden verwijderd door de rookmelder in de richting van de pijltjes op het deksel van
de rookmelder te draaien. LET OP: antisabotagefunctie in hoofdstuk 3 (installatie-
instructies). Hier wordt uitgelegd hoe u de rookmelder van de montageplaat moet
verwijderen.

VERWIJDER DE MELDER NIET VOOR HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR VAN DE
MELDER.(DE MELDER GEEFT ELKE 60 SECONDEN EEN "TSJIRP"-GELUID)  

.
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REINIGING VAN DE ROOKMELDER
UW ROOKMELDER MOET ÉÉN KEER PER MAAND GESTOFZUIGD
WORDEN

Als de sabotage functie geactiveerd is, moet u de instructies in hoofdstuk 3 volgen om
uw rookmelder te verwijderen voor onderhoud.

Om uw rookmelder te reinigen, moet u het van de montageplaat afhalen volgens de
uitleg in het begin van dit hoofdstuk. U kunt de binnenkant van de rookmelder
(detectiekamer) reinigen met behulp van perslucht of een stofzuigerslang door te
blazen of te stofzuigen door de openingen rond de omtrek van de rookmelder. De
buitenkant van de rookmelder kan afgeveegd worden met een vochtige doek.

Bevestig de rookmelder weer na reiniging, en test het alarm met de testknop. Als de
rookmelder niet werkt, moet deze vervangen worden.

7.BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS
WAARSCHUWING: LEES DIT STUK AANDACHTIG EN GRONDIG DOOR

• De bescherming van mensenlevens in woningen is hoofdzakelijk gebaseerd op een
spoedige waarschuwing van de bewoners dat ze de woning moeten verlaten,
gevolgd door de juiste handelingen van deze bewoners. Rookmelders voor
woningen kunnen bescherming bieden voor ongeveer de helft van de bewoners bij
potentieel dodelijke branden. Slachtoffers zijn vaak mensen die vertrouwd zijn met
vuur, te oude of te jonge mensen of mensen met een fysieke of mentale beperking,
die niet in staat zijn om te ontkomen, ook al worden ze op tijd gewaarschuwd op
een moment dat ontkomen nog mogelijk is. Voor deze mensen zijn andere
strategieën noodzakelijk, zoals bescherming ter plaatse, hulp om te ontkomen of
redding.

• Rookmelders zijn betaalbare apparaten die u vroeg kunnen waarschuwen bij een
beginnende brand.

• Rookmelders moeten regelmatig worden getest om zeker te stellen dat de
batterijen en de alarmcircuits goed functioneren.

• Rookmelders gaan niet af als de rook niet tot de rookmelder reikt. Daarom kan het
zijn dat rookmelders niet afgaan als de brand in een schoorsteen, in muren, op
daken, achter gesloten deuren of op een andere verdieping onstaat.

• Wanneer de rookmelder zich buiten de slaapkamer of op een andere verdieping
bevindt, maakt het iemand die in diepe slaap is, misschien niet wakker.

• Het gebruik van alcohol of drugs kan eveneens iemands vermogen om het rookalarm
te horen belemmeren. Voor een maximale bescherming dient een rookmelder te
worden geplaatst in elk slaapvertrek en op elke verdieping van een woning.

• Hoewel rookmelders levens kunnen redden door vroeg te waarschuwen bij brand,
zijn ze geen vervangmiddel voor brandverzekering. Huiseigenaars en huurders
moeten voldoende verzekerd zijn om hun leven en eigendommen te beschermen.
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8. GOEDE VEILIGHEIDSGEWOONTEN
ONTWIKKEL EN OEFEN EEN VLUCHTROUTE
• Installeer en onderhoud brandblusapparaten op elke verdieping van de woning en

in de keuken, de kelder en de garage. Leer vóór u een noodsituatie meemaakt hoe
een brandblusapparaat werkt.

• Maak een plattegrond van het huis met alle deuren en ramen en minstens twee (2)
vluchtroutes voor elke kamer. Ramen op de tweede verdieping moeten misschien
van een vluchtladder voorzien worden.

• Bespreek de vluchtroute met uw gezin en laat iedereen zien wat hij/zij in geval van
brand moet doen.

• Spreek een verzamelplaats af buiten het huis in geval van een brand.

• Laat iedereen wennen aan het geluid van de rookmelder en train ze erin om het
huis te verlaten wanneer het alarm afgaat.

• Voer minstens elke zes maanden een brandoefening uit, en voer ook nachtelijke
brandoefeningen uit. Verzeker u ervan dat kleine kinderen het alarm horen en
wakker worden wanneer het afgaat. Ze moeten wakker worden om de vluchtroute
te nemen. Door te oefenen kunnen alle bewoners de route testen vóór er zich een
noodgeval voordoet. Het kan zijn dat u uw kinderen niet kunt bereiken. Het is
belangrijk dat zij weten wat ze moeten doen.

WAT MOET U DOEN WANNEER HET ALARM AFGAAT
• Waarschuw de kleine kinderen in het huis. 

• Verlaat het huis onmiddellijk via de vluchtroute. Elke seconde telt, dus verlies geen tijd
door u eerst aan te kleden of waardevolle spullen te verzamelen.

• Doe als u de woning verlaat geen binnendeuren open zonder er eerst aan te voelen.
Als een deur heet is, of als er rook langs naar binnen komt, doe die deur dan niet
open! Gebruik in dit geval uw tweede uitgang. Als de binnendeur koel aanvoelt, moet
u er met uw schouder tegenaan drukken en ze een klein stukje opendoen, klaar om ze
weer dicht te slaan als er snel warmte en rook binnenstroomt.

• Blijf dicht bij de grond als er veel rook is. Adem zachtjes door een (natte) doek indien
mogelijk.

• Als u eenmaal buiten bent, ga dan naar de afgesproken verzamelplaats en controleer
of iedereen er is.

• Bel vanaf de buren naar de brandweer - niet vanaf uw eigen huis!

• Ga het huis pas weer binnen als de brandweer zegt dat dit veilig is.

Er zijn bepaalde situaties waarin een rookmelder mogelijk niet doeltreffend is om
bescherming te bieden tegen brand. Bijvoorbeeld:

a) roken in bed

b) kinderen alleen thuis laten

c) schoonmaken met brandbare vloeistoffen, zoals benzine
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Foto-elektrische of optische rookmelders worden sneller vervuild met stof. Daarom is
het regelmatig stofzuigen van de rookmelder noodzakelijk om de verzameling van stof
en eventuele alarmoverlast te voorkomen.

9. AANBEVELINGEN VAN KIDDE
Er moet buiten elk slaapvertrek een rookmelder geïnstalleerd worden, in de
onmiddellijke omgeving van de slaapkamers en op elke bijkomende verdieping van de
familiewoning, kelders inbegrepen en kruipruimtes of onafgewerkte zolders
uitgezonderd. In nieuwbouw moet ook in elke slaapkamer een rookmelder
geïnstalleerd worden.

Rookdetectie - Zijn rookmelders wenselijk? Het vereiste aantal rookmelders biedt
mogelijk geen betrouwbare beveiliging via een vroege waarschuwing voor de
vertrekken die met een deur gescheiden zijn van de vertrekken die beveiligd zijn met
de vereiste rookmelders. Daarom wordt de bewoner aanbevolen het gebruik van extra
rookmelders te overwegen voor die vertrekken, voor een hogere beveiliging. Deze
extra vertrekken zijn onder andere de kelder, de slaapkamers, de eetkamer, de
bijkeuken en de gangen die niet beveiligd zijn met de vereiste rookmelders. De
installatie van rookmelders in de keuken, op de (onafgewerkte) zolder of in de garage
wordt gewoonlijk niet aanbevolen, omdat zich op deze plaatsen van tijd tot tijd
condities kunnen voordoen die resulteren in een ongewenste werking.

10. SERVICE EN GARANTIE
Wanneer u na het lezen van deze handleiding het idee heeft dat uw rookmelder op
de een of andere manier defect is, moet u er niet zelf iets aan doen. Stuur de
rookmelder voor service naar: AjaxChubbVarel, Cruquiusweg 118, 1019 AK
Amsterdam. (Zie garantievoorwaarden)
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VOOR VRAGEN OF MEER INFORMATIE
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TIEN JAAR GARANTIE
Kidde Safety garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgesloten rookmelder
onder normale gebruiks- en onderhoudsomstandigheden voor een periode van
tien jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van afwijkingen op het gebied van
materiaal, uitvoering of ontwerp. De verplichting van KIDDE Safety onder deze
garantie blijft beperkt tot het repareren of vervangen van de rookmelder of welk
ander onderdeel daarvan ook die volgens ons afwijkt op het gebied van materiaal,
uitvoering of ontwerp, zonder kosten voor de klant, indien deze de rookmelder
samen met het aankoopbewijs en post- en verzendkosten opstuurt naar de
afdeling Garantieservice: AjaxChubbVarel BV, Cruquiusweg 118, 1019 AK
Amsterdam

De garantie is niet geldig als de rookmelder na de aankoopdatum is beschadigd,
aangepast, misbruikt of gewijzigd of indien het niet goed werkt ten gevolge van
slecht onderhoud of verkeerde plaatsing.

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KIDDE SAFETY OF EEN VAN ZIJN MOEDER- OF
DOCHTERMAATSCHAPPIJEN DIE VOORTKOMT UIT DE VERKOOP VAN DEZE
ROOKMELDER OF ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE
ZAL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE VERVANGINGSKOSTEN VAN DE
ROOKMELDER EN Kidde safety OF EEN VAN ZIJN MOEDER- OF
DOCHTERMAATSCHAPPIJEN ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
INDIRECTE GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN STORING VAN DE ROOKMELDER
OF VOOR BREUK VAN DEZE OF EEN ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF NIET-
UITDRUKKELIJK VERMELD, ZELFS INDIEN DE GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIT UIT
DE NALATIGHEID OF SCHULD VAN HET BEDRIJF ZELF.

Deze Garantie laat uw overige wettelijke rechten onverlet.
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