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Sağlığınız bizim için önemli

Ev sakinleri için bilgiler 

KALO PRIMUS i  
duman dedektörü ile  
daha fazla güvenlik

TR
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Hayatınızı 
korumak için

Yaşadığınız odalarda yüksek kalite 
standartlarıyla Avrupa’da üretilen çok 
kaliteli bir ürün olan KALO PRIMUS i 
duman dedektörü kuruludur.

Cihazlar, hayatınızı ve sağlığınızı korumak 
için kurulur. Duman dedektörümüz 
sizi içten içe yanan ve duman çıkaran 

İleri teknoloji ürünü KALO PRIMUS i optik 
sensör sistemiyle dedektörde duman 
bulunup bulunmadığını sürekli olarak 
kontrol eder. Yangın olduğunu algılarsa 
yüksek sesli bir alarmla ve yanıp sönen 
kırmızı göstergesiyle uyarır.

Normal çalışma modunda ses açısından 
veya görsel açıdan rahatsız ediciliği yoktur.  
Duman optik olarak tespit edildiği için cihaz  
tehlikeli radyasyon yaymaz.

Rahatlık sağlayan özellikleriyle  
ileri teknoloji ürünü bir cihaz

yangınlarla ilgili erkenden ve güvenilir bir 
şekilde uyarır. Dedektör, kendinizin ve 
odadaki herkesin güvenliğini sağlamak, 
112 numarasından itfaiyeyi aramak ve 
mümkünse gerekli yangın söndürme 
önlemlerini almak için hayati bir zaman 
verir.
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Yeni duman  
dedektörünüz

Sineklik  
(Dumanlıkta)

Arıza veya uyarıda  
LED ışıklar

Muhafazanın içinde  
sesli uyarı cihazı

Büyük test düğmesi /  
sessize alma

KALO PRIMUS i Avrupa endüstrisi 
standartlarına göre üretilmiştir. Ayrıca  
her cihaza son bir kalite kontrolü yapılır.

KALO PRIMUS i  
güvenlik özellikleri
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Montaj ve  
kontrol –  
Güvenliğin  
temeli  

Duman dedektörleri KALO tarafından  
DIN 14676 standardına tabi uygulamaya 
göre dikkatli bir şekilde monte edilir.  
Bu nedenle duman dedektörleri, 
başlangıçta yerleştirildikleri yerden 
çıkarılıp başka yere takılmamalıdır.  
KALO PRIMUS i duman dedektörünün 
üzerinin boyanması, duvar kâğıdıyla 
kaplanması veya kapatılması arızalara 
veya cihazın tamamen çalışmamasına 
neden olur. KALO PRIMUS i yalnızca 
evin normal kullanımı sonucunda 

KALO PRIMUS i sıkı bir şekilde 
lehimlenmiş, yüksek performanslı  
lityum batarya ile donatılmıştır, bu  
sayede kullanım ömrü boyunca 
bataryanın değiştirilmesi gerekmez.  
Ancak yıllık aralıklarla DIN 14676 
normuna göre bir kontrol yapılması 

gerekir, bu kontrol sizin için KALO 
tarafından özenle yapılır. Kontrol  
sırasında duman dedektörünün  
düzgün çalışıp çalışmadığı, yerinin 
değiştirilip değiştirilmediği ve doğru  
yerde olup olmadığı kontrol edilir.

Yıllık bakım ile güvenilir koruma

Doğru bir montaj için önemli uyarılar 

oluşan kirliliğe maruz kalabilir. Tadilat 
işlemlerinden sonra duman dedektörünü 
test düğmesine basarak kontrol edin.

Duman dedektöründe yalnızca uyarı özelliği  
vardır, yangın söndürme özelliği yoktur.  
KALO PRIMUS i zarar gördüyse lütfen  
hemen arka tarafta yazan servis numarasını  
arayın. Odanızı değiştirirseniz (ör. çalışma 
odası çocuk odasına çevrilecekse) lütfen 
apartman yöneticinize veya ev sahibinize 
haber verin.
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Duman dedektörü  
uyarı verdiğinde  
ne yapmalıyım?

Sakin olmaya çalışın. Sürekli bir sinyal sesi duyarsanız ilk önce  
odada yangın olup olmadığına bakın. Yangın göremiyorsanız  
büyük düğmeye basarak cihazı sessize alabilirsiniz (yerden 
süpürge sopasıyla da basabilirsiniz). Sessize alma düğmesiyle  
sinyal sesi yaklaşık 10 dakika boyunca durur.

Odayı iyice havalandırın ve su buharı veya yemek dumanı gibi 
zararsız dumanların olup olmadığını kontrol edin. Sinyal nedeni 
havalandırmayla giderildiğinde duman dedektörü sessize alma 
süresinden sonra normal çalışmaya döner.

Dedektör görsel veya işitsel olarak sinyal vermeye devam  
ederse bir arıza var demektir. 3. kez sessize alındıktan sonra 
dedektör sekiz saat boyunca sessiz kalır. Bu süre boyunca her  
on dakikada bir, bir sorun olduğuna işaret eden bir uyarı sinyali  
verilir. Cihaz artık çalışmaz durumdadır ve yenilenmelidir. Lütfen  
bu durumda aşağıdaki servis numarasını arayın.

Duman dedektörü için ücretsiz KALO acil durum hattını kullanın: 

Duman dedektörü için  
KALO acil durum hattı

0800 – 000 87 18
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Yangın olduğunda  
ne yapmalıyım?

Sakin olmaya çalışın!

Yoğun bir duman olması durumunda 
mümkün olduğunda zemine yakın 
hareket edin.

Hep birlikte derhal evi terk edin.

Dikkat! Merdivenlerde duman olması 
durumunda hiçbir koşulda kaçmaya 
çalışmayın, dumanın bir iki kez 
solunması bile bilinç kaybına ve 
sonuç olarak ölüme yol açar.

Asansörü kullanmayın.

Apartmandaki diğer kişileri uyarın.

Yaşlılara, engellilere ve hastalara 
kendinizi tehlikeye atmadan  
yardımcı olun.

Yangının ve dumanın yayılmasını 
önlemek için yangının olduğu odanın 
kapılarını ve camlarını kapalı tutun.

Duman dedektörünün uyarı sinyaliyle 
itfaiyenin uyarılmadığını lütfen 
unutmayın.

Kimsiniz?
(İsim, telefon numarası)

Yangın nerede?
(Adres)

Ne oldu?
(Yangının büyüklüğü)

112

Şu telefondan itfaiyeyi arayın:

Durum nasıl?
(Yaralanan var mı vs.)

İtfaiyenin talimatlarını 
bekleyin.
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KALO “Duman  
dedektörleri hayat  
kurtarır” girişimini 

destekliyor. 
  

www.rauchmelder- 
lebensretter.de
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