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Kiracılar/kullanıcılar
kaloREMOTUS

Bir yangın olması durumunda,
ne yapmalıyım?
»	Sakin olun!
»	Yoğun dumanda, mümkün olduğunca yere yakın
alanda hareket edin.

»	Orada bulunan tüm kişilerle birlikte derhal

konutu terk edin. Dikkat! Kaçarken duman altı
olmuş merdivenleri kullanmayın, çünkü yangın
dumanından birkaç kez teneffüs edilmesi dahi
bilinç kaybına ve ardından ölüme yol açmaktadır.

»	Kendinizi riske atmadan, aynı evi paylaştığınız
yaşlı, engelli ve hasta kişilere yardımcı olun.

»	Yangın ve dumanın yayılmasını önlemek için,

yanan odalardaki kapıları ve pencereleri kapalı
tutun.

»	Asansörleri kullanmayın.
»	Diğer ev sakinlerini uyarın.
»	Bir alarm durumunda, doğrudan itfaiyeye haber
verilmeyeceğini unutmayın.

»	Yangını, 112

KALORIMETA duman detektörü
çağrı nöbeti

0800 0008718
Ücretsiz telefon hattı

Yangın ihbarı sırasında
itfaiye için gereken bilgiler:
»	Kimsiniz (isim, telefon numarası)
»	Neresi yanıyor (adres)
»	Ne oldu (yangının büyüklüğü)
»	Durum nasıl (yaralanmalar vb.)
»	İtfaiyeden gelecek talimatları
bekleyin

„Emniyetiniz için doğru
duman dedektörleri –
bununla bizzat ilgileniyoruz.“
Mike Plambeck,
KALO teknik denetimleri

KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hamburg
www.remotus.de
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Yaşamınızı korumak için
Yaşadığınız mekânlara, kaloREMOTUS duman
dedektörlerini kurunuz:
Yüksek nitelikli ve modern ürünler.

Sensör, duman dedektörüne 50 cm'lik
bir mesafedeki duman girişini engelleyebilecek eşyaları tanır

Sarı kontrol lambası:
Hata bildirimlerini ayırt
etmeye yarar, geceleri
soluk yanar

Bu cihazların kurulumu, yaşamınızı ve sağlığınızı korumak içindir.
Duman dedektörleri, yangınları söndürmez, yalnızca
yangın alarmı verir. Monte edilen cihazlar, için için
yanan yangınlara ve duman oluşumu gösteren açık
yangınlara karşı, sizi erkenden ve güvenilir bir şekilde
uyarır. Bu sayede kendinizin ve konutta bulunan diğer
kişilerin güvenliğini sağlayabilmek ve 112 telefon
numarasından itfaiyeyi çağırmanız için yaşamsal
önemde bir zaman kazanırsınız.

Kırmızı kontrol lambası:
Cihazın çalıştığını gösterir
geceleri soluk yanar

Büyük
test düğmesi/
ses kapatma

Normal durumda iken her 46 saniyede bir yanıp sönen
bir fonksiyon göstergesi ile elektriksel olarak işletimde
olduğunu belirtir. Gösterge ışığı, rahatınız için geceleri karartılır. Cihazın duman algılaması görsel ve ısıl
olarak gerçekleştiğinden, cihaz, herhangi bir zararlı ışın
yaymaz.

Güvenli montaj - önemli bilgiler
Duman dedektörleri, bağlayıcı DIN 14676 uygulama
standartları uyarınca KALO tarafından özenle monte edilmektedir. Dolayısıyla, duman dedektörlerinin
ilk kez monte edildikleri yerlerden sökülüp başka bir

kaloREMOTUS, yüksek performanslı bir lityum pille
donatılmıştır, bu nedenle kullanım ömrü boyunca bu
pilin değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak, DIN 14676
uygulama standardı uyarınca düzenli aralıklarla cihazın
denetiminin yapılması gerekmektedir. Bu denetim
işlemi, kaloREMOTUS'ta otomatik olarak gerçekleşir
ve bunun için KALO'nun konutunuza erişimine ve
dolayısıyla zahmetli randevulara gerek kalmaz.
Bu bağlamda kaloREMOTUS'un yalnızca duman dedektörünün sorunsuz çalıştığından emin olunmasını
sağlayan bir fonksiyon parametresi göndermesi
yeterlidir.

Sensör, minimum 85 dB(A)

Konfor özellikleri ile donatılmış
çok gelişmiş bir cihaz
Yüksek teknoloji cihazı kaloREMOTUS, optik ve
sıcaklık sensörleri üzerinden alarm bölgesinde duman olup olmadığını sürekli kontrol eder. Bir yangın
saptandığında, bunu güçlü bir alarm sesi ve yanıp
sönen bir kırmızı göstergeyle bildirir.

Yıllık denetim

Duman dedektörü bir sinyal
verdiğinde ne yapmalıyım?
yere monte edilmesine izin verilmez. kaloREMOTUS'un
boyanması, duvar kâğıdı ile kaplanması veya üzerinin
örtülmesi, cihazın arıza yapmasına, hatta devre dışı
kalmasına neden olur. Prensip olarak kaloREMOTUS'un,
yalnızca konutun olağan kullanımını nedeniyle oluşan
kirlenmelere maruz kalması beklenmektedir. Tadilat
çalışmaları sırasında oluşan kirlenmenin, duman dedektörünün içine nüfuz etmesini önlemelisiniz. Tadilat
çalışmaları tamamlandıktan hemen sonra, duman detektörünün tekrar asli yerine getirilip monte edilmesi gerekmektedir. Daha sonra test düğmesine basarak duman
dedektörünün işlevselliğini kontrol edin.

Sakin olun. Sürekli bir sinyal sesi geldiğinde, odalarınızda bir ateş olup olmadığını kontrol edin.
Herhangi bir ateş görünmüyorsa, test düğmesine
basarak ses kapatmayı etkinleştirin (bunu, örneğin
bir süpürge sapıyla da yapabilirsiniz).

kaloREMOTUS'un hasar görmesi durumunda, derhal
arka sayfada belirtilen servis numarasını arayın.
Mekânlarınızın kullanımını değiştirdiğinizde (örneğin
çalışma odanızı, bir çocuk odasına dönüştürdüğünüzde),
bu durumu bina yönetimine veya ev sahibinize haber
verin.

Eğer sarı LED gösterge, kırmızı olan ile birlikte yanıp
sönüyor ve ayrıca bir sinyal sesi geliyorsa, bu durumda bir arıza söz konusudur. Gerekiyorsa, ses kapatma
düğmesine basın. Ses kapatma işlemi, sinyal sesini en
azından 10 saat boyunca bastırır. Arka sayfada belirtilen servis numarasını arayın ve arızayı bildirin.

Söz konusu odayı iyice havalandırın ve orada su
buharı, yemek buharı veya tehlike arz etmeyen diğer
duman kaynaklarının mevcut olup olmadığını kontrol
edin. Havalandırmayla birlikte olası nedenler ortadan kaldırıldıktan sonra, duman dedektörü normal
çalışmaya devam eder.

