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Ми дбаємо про ваше благополуччя

Інформація для квартиронаймачів 

Більша безпека  
завдяки детектору  
диму KALO PRIMUS i
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Для захисту  
вашого життя

У кімнатах, в яких ви проживаєте, 
встановлені детектори диму моделі 
KALO PRIMUS i, високоякісні вироби, 
виготовлені в Європі згідно з 
найвищими стандартами якості.

Пристрої встановлені для захисту 
вашого життя і здоров'я. Наші 
детектори диму завчасно і 
безпомилково попередять вас  

про тліючі осередки займання і відкриті  
вогні із задимленням. Завдяки ним у 
вас з’являється життєво важливий 
час для того, щоб ви та інші особи, що 
знаходяться в ваших кімнатах, змогли 
перейти у безпечне місце, викликати 
пожежну службу за номером 112 і, 
якщо існує така можливість, вжити 
відповідні заходи для гасіння пожежі.

Високотехнологічний пристрій  
KALO PRIMUS i використовує  
оптичні датчики для постійної 
перевірки детектора на предмет 
наявності в ньому диму. У випадку 
виникнення пожежі він повідомляє  
про це за допомогою гучного 
візуального сигналу і мигаючого 
червоного індикатора.

Під час роботи у нормальному режимі  
пристрій не подає візуальні або звукові  
сигнали, які б могли вам заважати.  
Оскільки наявність диму встановлюється  
за допомогою оптичних датчиків, 
пристрій не є джерелом небезпечного 
випромінювання.

Високотехнологічний та зручний  
в експлуатації пристрій
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Ваш новий  
детектор диму

Захисна сітка від комах 
(в димовій камері)

Світлодіодний індикатор для подачі 
візуальних сигналів у випадку 
несправності або тривоги

Генератор звукового сигналу 
всередині корпусу

Велика кнопка перевірки / 
вимкнення генератора звуку

Пристрій KALO PRIMUS i виготовляється згідно 
з європейськими промисловими стандартами. 
Крім того, проводиться завершальна перевірка 
якості кожного пристрою.

Елементи захисту  
пристрою KALO PRIMUS i
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Монтаж і перевірка –  
основа гарантованої 
безпеки

Детектори диму надійно 
встановлюються компанією KALO 
згідно з обов'язковим стандартом 
на застосування DIN 14676. Тому 
детектори диму не можна знімати 
з того місця, де вони були спочатку 
встановлені, і встановлювати в  
іншому місці. Зафарбовування, 
обклеювання шпалерами або 
накривання KALO PRIMUS i  
призводить до несправностей або 
навіть виходу з ладу пристрою. 
В цілому, KALO PRIMUS i може 
піддаватися лише впливу того 
забруднення, що утворюється при 
використанні в нормальних умовах 
у житлових приміщеннях. Після 

KALO PRIMUS i оснащений міцно 
припаяною високопродуктивною 
літієвою батарейкою. Завдяки цьому 
не потрібно міняти батарейки протягом 
усього строку служби пристрою. 
Проте згідно зі стандартом DIN 14676 

один раз на рік необхідно проводити 
перевірку, яку сумлінно виконає для вас  
компанія KALO. Під час її проведення  
перевіряється, зокрема, функціонування  
детектора диму і незмінне, правильне 
положення детектора.

Надійний захист завдяки  
щорічному технічному обслуговуванню 

Важлива інформація для  
безпечного встановлення 

здійснення ремонтних робіт перевірте 
детектори диму, натиснувши кнопку 
перевірки.

Детектори диму виконують лише 
функцію тривожного оповіщення,  
а не функцію гасіння пожежі. 
Якщо KALO PRIMUS i пошкоджено, 
негайно зателефонуйте до служби 
обслуговування за номером, вказаним 
на звороті. У випадку, коли ви вирішите 
змінити призначення приміщення 
(наприклад, переобладнати робочу 
кімнату в дитячу кімнату), повідомте  
про це керуючу компанію або 
орендодавця.
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Як поводитися, якщо 
детектор диму подає 
сигнал тривоги?

Зберігайте спокій. При ввімкненні безперервного  
звукового сигналу насамперед перевірте, чи не виникла у  
вашому приміщенні пожежа. Якщо причиною ввімкнення  
не є пожежа, ви можете вимкнути звуковий сигнал, 
натиснувши велику кнопку (можна натиснути за допомогою 
ручки мітли з підлоги). Після вимкнення звуку сигнал не 
подається протягом, приблизно, десяти хвилин. 

Добре провітріть приміщення і перевірте, чи не має інших 
безпечних джерел диму, таких як водяна пара або масляні 
випари, що утворюються при приготуванні їжі. Як тільки за 
допомогою провітрювання буде усунуто можливу причину, 
детектор диму повернеться в нормальний режим роботи.

Якщо детектор продовжує подавати візуальні або звукові 
сигнали, виникла несправність. Після третього вимкнення 
звуку сигнал тривоги не подається протягом восьми годин.  
Протягом цього часу кожні десять хвилин подається 
попереджувальний сигнал, який вказує на несправність. 
Пристрій більше не придатний до експлуатації і його  
необхідно замінити. У цьому випадку зателефонуйте до  
служби обслуговування за вказаним нижче номером.

Скористайтеся нашою безкоштовною гарячою лінією KALO  
для обслуговування детекторів диму: 

Гаряча лінія KALO  
для обслуговування  
детекторів диму

0800 – 000 87 18
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Як поводитися у  
випадку пожежі?

Зберігайте спокій!

При наявності густого диму 
пересувайтеся якомога ближче  
до поверхні землі.

Негайно залиште квартиру з усіма 
іншими людьми.

Увага! Ні в якому разі не виходьте 
з будинку по задимлених сходах, 
адже лише кілька вдихань диму, що 
утворюється при горінні, можуть 
призвести до втрати свідомості, а 
згодом і до смерті.

Не користуйтеся ліфтами.

Попередьте інших мешканців будинку.

Допомагайте людям похилого віку, 
інвалідам і хворим співмешканцям, 
не наражаючи себе на небезпеку.

Двері і вікна палаючих приміщень 
тримайте закритими, щоб запобігти 
поширенню вогню та диму.

Зверніть увагу, що у разі тривоги 
за допомогою детектора диму не 
здійснюється пряме сповіщення 
пожежної служби.

Хто телефонує?
(ПІБ, номер телефону)

Де горить?
(адреса)

Що трапилось?
(масштаб пожежі)

112

Попередьте пожежну службу  
за номером телефону:

Яка ситуація?
(постраждалі і т. д.)

Дочекайтесь вказівок 
від пожежної служби.
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KALO підтримує  
ініціативу «Детектори 
диму рятують життя» 

  
www.rauchmelder- 

lebensretter.de
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