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Yangın anında ne yapmam gerek?
» Telaşa kapılmayın!
» Yoğun dumanla karşı karşıya kalmanız
durumunda, mümkün olduğunca yere yakın
şekilde hareket edin.

» Herkesi yanınıza alarak derhal daireyi terk edin.

Dikkat! Yangın dumanının teneffüs edilmesi ani
bilinç kaybına ve akabinde ölüme yol
açabileceğinden, duman altında kalan
merdivenleri kesinlikle kaçış yolu olarak
kullanmayın.

» Kendinizi tehlikeye atmadan, binadaki yaşlı, engelli
ve hasta kişilere yardım edin.

» Yangının ve dumanın yayılmasını önlemek için,
yangın çıkan odaların kapı ve pencerelerini
kapatın.

» Yangın durumunda asansörü kullanmayın.

Biz, Almanya'yı güvenli kılıyoruz.
Beraberinde ölüm getiren ev yangınları veya vahim
Lejyoner hastalığı vakaları. Gazete ve televizyonlarda
okuduğumuz ve duyduğumuz bu gibi haberler, her
defasında büyük bir tedirginliğe yol açıyor – ve bu tür
olayların yaşanmasının ardından her defasında insanlar
için güvenlik önleminin alınması talebi yükseliyor.
Siyaset dünyası kısmen kiralık konutlara duman dedektörü
zorunluluğu ve büyük su depolarında legionella bakterisi
konusunda denetim yaptırma mükellefiyeti getirerek
tepki göstermektedir. İçme suyunun denetimi ve duman
dedektörlerinin montajı ve bakımı alanlarında önde gelen
isimlerden biri olarak, Almanya'daki yaşam muhitlerinde
karşılaşabilecek tehlikelerin bir adım önünde olmak için
gün be gün çalışmaktayız.
www.deutschland-wird-sicher.de adresi altında
Almanya'yı nasıl birlikte daha güvenilir kılabileceğimizi
öğrenin!
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» Diğer bina sakinlerini uyarın.

» 112'yi arayarak itfaiyeye haber verin.

KALORIMETA duman detektörü
çağrı nöbeti

0800 0008718

İtfaiye için önem taşıyan bilgiler:
» Kimsiniz (isim, telefon vs.)?
» Yangın mahali neresi (adres)?
» Ne oldu (yangının boyutu nedir)?
» Durum nedir (yaralı vs.)?
» İtfaiyenin talimatlarını bekleyin.

Ücretsiz telefon hattı

„Güvenliğiniz için doğru
duman dedektörü –
bu görevi şahsen üstleniriz.“
Mike Plambeck,
KALO Teknik Denetim Ekibi

KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hamburg
www.kalo.de
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Can güvenliğiniz için
Yaşadığınız odaların içine, üstün kaliteli ve
Avrupa’da üretilmiş bir ürün olan kaloPRIMUS i
duman dedektörleri monte edilir.
Bu montaj işlemiyle, hayatınızın ve sağlığınızın
korunması amaçlanır.
Kurulu cihazlar sizi erkenden ve güvenilir bir şekilde,
hem için için yanan, hem duman oluşumlu açık
yangınlara karşı uyarır. Bu sayede size, kendinizin
ve evinizde bulunan herkesin güvenliğini sağlamak,
112'nolu numarayı arayıp itfaiyeye haber vermek ve/
veya uygun yangın söndürme adımlarını atmak için
gerekli can kurtarıcı zamanı sağlamaktadır.

Yıllık Bakım
Böcek girişini engelleyen
ızgara (duman haznesinde
yer alır)

Avrupa sanayi
standardı uyarınca
üretilmiştir.

%100 kalite
kontrolü
LED lamba
hata veya
alarm halinde
Alarm sesi vericisi
gövde içinde bulunur

Büyük test etme
düğmesi /
sessize alma

Konfor özellikleri sunan, üstün
teknoloji ürünü bir cihaz

Güvenli montaj –
Güvenliğinizin temelini oluşturur

Üstün teknoloji ürünü kaloPRIMUS i, dedektörün
içinde dumanın bulunup bulunmadığını optik
sensörü yardımıyla kontrol eder. Bir yangının
algılanması durumunda bu, sesli bir alarm sesinin
verilmesi ve yanıp sönen kırmızı gösterge ile bildirilir.

Duman dedektörleri KALO tarafından, resmi uygulama
normu DIN 14676'yi titizce dikkate alarak monte edilir.
Bu yüzden de duman dedektörlerinin asıl montaj
yerlerinden uzaklaştırılması ve farklı bir noktaya monte
edilmesi yasaktır. kaloPRIMUS i'nin üzerinin boyanması,
duvar kağıdıyla kaplanması veya örtülmesi hatalara veya
hatta cihazın çalışmaz duruma gelmesine yol açar.
Genel olarak; kaloPRIMUS i yalnızca normal ev ortamında
oluşabilecek kirlenmelere maruz bırakılabilir.

Normal çalışma modu sırasında herhangi sesli veya
görsel arıza bildirileri verilmez. Dumanın optik yolla
algılanması sayesinde, cihaz hiçbir şekilde tehlikeli
radyasyon yaymaz.

Duman dedektörleri yangın söndürmez, sadece alarm
verebilirler. kaloPRIMUS i'nin hasar görmesi durumunda,
lütfen derhal arka sayfada yer alan servis hattını arayın.
Oda kullanımına ilişkin değişiklikleri (örn. çalışma odasının
çocuk odasına dönüşmesi), lütfen ev yönetiminize veya
ev sahibinize bildirin.

kaloPRIMUS i, kaynak yaparak sabitlendirilmiş, yüksek
performanslı bir lityum bataryaya sahip olduğundan,
kullanım ömrü boyunca batarya değişimine gerek
kalmaz. Ancak, DIN 14676 standardı gereği yılda bir
kez, KALO tarafından (mümkün olduğunca ısı maliyet
bölüştürücülerinin okunması çerçevesinde) sizin için
titizlikle yürütülen, bakım çalışmaları yapılmalıdır.
Bakım çalışmaları sırasında örn. duman dedektörünün
çalışma durumu, dedektörünün konumunun doğru ve
değişmemiş olması kontrol edilir ve gerçekleştirilen
bakım bir sayaç okuma fişiyle belgelenir.

Duman dedektörü alarm
verdiğinde nasıl davranmalıyım?
Telaşa kapılmayın. Aralıksız alarm sesi duyulması
durumunda önce odalarda yangın olup olmadığını kontrol
edin. Herhangi bir yangın durumuyla karşılaşmamanız
halinde, büyük düğmeye basarak (örn. bir paspas sapı
yardımıyla), alarmı sessize getirebilirsiniz. Sessize getirme
işlemiyle alarm sesi yaklaşık on dakika durdurulur.
Odayı iyice havalandırın ve su buharı, yemek buharı veya
tehlikesiz duman kaynaklarının bulunup bulunmadığını
kontrol edin. Olası alarm sebebi, havalandırma yoluyla
ortadan kaldırılır kaldırılmaz, duman dedektörü
sessizleştirme süresinin dolmasının ardından tekrar normal
çalışma moduna geçer.
Dedektörün görsel veya sesli alarm vermeye devam
etmesi durumunda bir arıza söz konusudur. Dedektörün,
3. defa sessiz moduna getirilmesiyle alarm sekiz saatliğine
bastırılır. Bu süre içerisinde her on dakikada bir, arızanın
varlığına dikkat çeken bir ikaz sesi duyulur. Cihaz artık
kullanılamaz durumda ve yenisiyle değiştirilmelidir. Böyle
bir durumda arka sayfada yer alan servis numarasını
arayın.

