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Wasze dobro leży nam na sercu

Informacja dla mieszkańców

Większe bezpieczeństwo 
dzięki czujce dymu 
KALO PRIMUS i
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Aby chronić 
Wasze życie

W zamieszkałych przez Was 
pomieszczeniach zostaną zainstalowane 
czujki dymu KALO PRIMUS i, wysokiej 
jakości produkt, produkowany w Europie 
zgodnie z wysokimi standardami jakości.

Instalacja urządzenia służy do ochrony 
Waszego życia i zdrowia. Nasze czujki 
przedwcześnie i niezawodnie ostrzegą 

was przed tlącym się oraz otwartym 
ogniem z rozprzestrzenianiem się dymu. 
Zyskacie wystarczająco dużo czasu, 
aby zapewnić sobie i wszystkim osobom 
znajdującym się w pomieszczeniach 
bezpieczeństwo, zadzwonić pod 112 i, 
jeśli to możliwe, sięgnąć po odpowiednie 
środki gaśnicze.

Wysoko rozwinięty KALO PRIMUS i, 
dzięki optycznemu czujnikowi stale 
kontroluje, czy w czujce znajduje się 
dym. Jeśli zarejestruje pożar, informuje 
o nim głośnym dźwiękiem alarmowym i 
migającym czerwonym wskaźnikiem.

Wysoko rozwinięte urządzenie z 
funkcja komfortu

W normalnym trybie pracy nie są 
wykazywane żadne słyszalne i widoczne 
zakłócenia. Ponieważ detekcja dymu 
następuje optycznie, urządzenie 
nie wytwarza niebezpiecznego 
promieniowania.
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Wasza nowa 
czujka dymu

Osłona przeciw owadom 
(na komorze dymnej) 

Światło LED w przypadku 
zakłócenia lub alarmu

Brzęczyk we wnętrzu 
obudowy

Duży przycisk 
testowy / wyciszenie 

KALO PRIMUS i jest produkowany zgodnie z 
europejskimi standardami przemysłowymi. 
Ponadto każde urządzenie poddawane jest 
końcowej kontroli jakości.

Cechy bezpieczeństwa 
KALO PRIMUS i 
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Montaż i przegląd – 
baza niezawodnego 
bezpieczeństwa

Czujka dymu jest starannie montowana 
przez KALO zgodnie z wiążącą normą 
DIN 14676. Dlatego też, czujki dymu 
nie mogą być usuwane z pierwotnego 
miejsca montażu i montowane w innym 
miejscu. Zamalowanie, tapetowanie i 
przykrycie KALO PRIMUS i prowadzi do 
usterki lub całkowitej awarii urządzenia. 
Zasadniczo KALO PRIMUS i może być 
narażony tylko na takie zabrudzenia, 
jakie wynikają ze zwykłego użytkowania 
mieszkania. Po pracach remontowych 

KALO PRIMUS i jest wyposażony w 
wlutowaną na stałe baterię litową 
wysokiej mocy, dzięki czemu nie jest 
konieczna wymiana baterii w trakcie całej 
żywotności urządzenia. W odstępach 

rocznych wymagana jest jednak kontrola 
zgodnie z normą DIN 14676, którą KALO 
sumiennie przeprowadzi. Sprawdzane 
jest przy tym działanie czujki dymu i 
niezmieniona, prawidłowa pozycja czujki.

Niezawodna ochrona dzięki corocznej konserwacji 

Ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu

należy sprawdzić czujkę dymu poprzez 
naciśnięcie na przycisk kontrolny. 

Czujki mają funkcję wyłącznie 
alarmową, a nie gaszenia. Jeśli KALO 
PRIMUS i zostanie uszkodzony, należy 
natychmiast zadzwonić na numer 
serwisowy podany na odwrocie. W 
przypadku zmiany wykorzystania 
pomieszczenia (np. z gabinetu na 
pokój dziecięcy) należy poinformować 
zarządcę budynku lub wynajmującego.
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Jak mam się zachować, 
jeśli czujka dymu wyda 
sygnał?

Zachowaj spokój. Jeśli sygnał dźwiękowy nie ustaje, najpierw 
sprawdź pomieszczenia, czy nie widzisz pożaru. Jeśli nie można 
zidentyfikować pożaru jako przyczyny, można aktywować 
wyciszenie naciskając na duży przycisk (naciśnięcie jest możliwe 
z podłogi np. kijem od miotły). Wyciszenie tłumi sygnał na ok. 
dziesięć minut.

Dobrze przewietrz pomieszczenie i sprawdź, czy nie ma innych, 
niegroźnych źródeł dymu takich jak para woda lub para z gotujących 
się posiłków. Jeśli usunie się możliwe źródła poprzez wietrzenie, czujka 
dymu po upływie czasu wyciszenia wraca do normalnego trybu.

Jeśli czujka dalej wykazuje optyczne lub akustyczne sygnały, 
oznacza to, że nastąpiła usterka. Po 3. wyciszeniu alarm 
jest tłumiony na osiem godzin. W tym czasie co dziesięć minut 
rozbrzmiewa sygnał ostrzegawczy, który wskazuje na zakłócenie. 
Urządzenia nie jest już gotowe do użytku i należy je wymienić. W 
takim przypadku prosimy o telefon na numer serwisowy.

Skorzystaj z naszej bezpłatnej infolinii KALO dla czujek dymu:

Infolinia KALO dla 
czujek dymu

0800 – 000 87 18
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Jak mam się zachować, 
jeśli się pali?

Zachowaj spokój!

W przypadku gęstego dymu poruszaj 
się możliwie jak najbliżej podłogi.

Opuść natychmiast mieszkanie wraz 
ze wszystkimi osobami.

Uwaga! W żadnym wypadku nie uciekaj 
przez zadymioną klatkę schodową, 
ponieważ nawet niewielki wdech 
dymu pożarowego prowadzi do utraty 
przytomności a następnie do śmierci.

Nie korzystaj z wind.

Ostrzeż innych mieszkańców domu.

Pomóż starszym, niepełnosprawnym i 
chorym mieszkańcom, bez narażania 
się na niebezpieczeństwo.

Drzwi i okna palących się pomieszczeń 
pozostaw zamknięte, aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się ognia i dymu.

Należy pamiętać, że czujka dymu 
w przypadku wystąpienia alarmu 
nie alarmuje bezpośrednio straży 
pożarnej.

Kim jesteś?
(nazwisko, numer telefonu)

Gdzie się pali?
(adres)

Co się stało?
(rozmiar pożaru)

112

Zaalarmuj straż pożarną 
dzwoniąc na numer:

Jaka jest sytuacja?
(Ranni itd.)

Poczekaj na instrukcje 
straży pożarnej.
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KALO wspiera 
inicjatywę „Czujka 
dymu ratuje życie”. 

  
www.rauchmelder- 

lebensretter.de
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KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hamburg
www.kalo.de
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