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Người thuê/người sử dụng
KB SMOKE 5.5 R

Tôi nên xử lý như thế nào,
nếu có cháy?
»	
Hãy giữ bình tĩnh!
»	
Cúi thấp người xuống sát sàn nhà khi có khói
dày đặc.

»	
Ngay lập tức rời khỏi nhà cùng tất cả mọi người.
Lưu ý! Không được chạy qua khu vực cầu
thang có khói, bởi vì chỉ cần hít phải một chút
khói cũng có thể gây bất tỉnh, dẫn đến tử vong.

»	
Giúp đỡ những người già, người khuyết tật và
người ốm mà không gây nguy hiểm cho bản
thân.

»	
Đóng kín cửa ra vào và cửa sổ của căn phòng

KB SMOK

E 5.5 R

đang bốc cháy để ngăn không cho lửa và khói
lan rộng.

»	
Không sử dụng thang máy.
»	
Cảnh báo cho những người khác.
»	
Vui lòng lưu ý rằng, không trực tiếp báo động
cho đội cứu hỏa.

»	Hãy báo động cho đội cứu hỏa qua số

Số máy dịch vụ của KALORIMETA
về thiết bị báo cháy:

0800 0008718

điện thoại 112.

Các thông tin quan trọng cho
đội cứu hỏa:
»	
Bạn là ai (Tên, Số điện thoại)
»	
Hỏa hoạn ở đâu (Địa chỉ)
»	
Điều gì xảy ra (Mức độ hỏa hoạn)
»	
Tình hình như thế nào (Người bị thương, vv)
»	
Hãy chờ nghe chỉ dẫn của đội cứu hỏa.

Đường dây nóng miễn phí

„Thiết bị báo cháy đảm bảo
an toàn cho bạn –
chúng tôi đảm bảo điều đó.“
Mike Plambeck,
phụ trách kiểm tra kỹ thuật của KALO

KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hamburg
www.kalo.de
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Để bảo vệ mạng sống của bạn
Thiết bị báo cháy KB SMOKE 5.5 R được lắp đặt trong
các căn phòng mà bạn ở:
sản phẩm hiện đại và chất lượng cao.

Cảm biến có thể phát hiện những đồ đạc
ngăn khói tỏa ra trong phạm vi 50 cm
quanh thiết bị báo cháy

Thiết bị này được lắp để bảo vệ tính mạng và sức khỏe
của bạn.
Thiết bị báo cháy không thể dập lửa, mà chỉ có thể báo
động. Các thiết bị được lắp sẽ cảnh báo sớm và chính
xác về những đám cháy âm ỉ cũng như các đám cháy
lộ thiên kèm khói. Nhờ đó bạn sẽ có thêm thời gian cần
thiết để đưa tất cả mọi người trong phòng đến nơi an
toàn và gọi cứu hỏa theo số 112.

Một thiết bị tiên tiến với
các đặc tính tiện lợi

Trong điều kiện hoạt động bình thường, thiết bị báo
cháy không phát ra ánh sáng. Vào ban đêm, các
thông báo không liên quan đến an toàn sẽ bị chặn và
được chuyển sang ban ngày.

Lắp ráp an toàn – hướng dẫn
quan trọng
Thiết bị báo cháy được lắp cẩn thận bởi KALO
theo tiêu chuẩn ứng dụng bắt buộc DIN 14676. Do
đó, không được tháo thiết bị báo cháy ra khỏi vị trí
lắp ban đầu và lắp sang chỗ khác. Sơn phủ, dán
giấy hay che kín KB SMOKE 5.5 R sẽ dẫn đến trục

Thiết bị KB SMOKE 5.5 R được trang bị pin Lithium
hiệu suất cao, nhờ đó bạn không cần thay pin trong
toàn bộ thời hạn phục vụ của thiết bị . Tuy nhiên, cần
phải thường xuyên tiến hành kiểm tra theo các yêu
cầu của tiêu chuẩn ứng dụng DIN 14676. Đối với
KB SMOKE 5.5 R việc kiểm tra này được tiến hành tự
động, để KALO không phải tiếp cận căn hộ và tránh
được những lịch hẹn phiền phức.
KB SMOKE 5.5 R chỉ gửi đi các thông số chức năng
đảm bảo khả năng sẵn sàng hoạt động của thiết bị
báo cháy.

Bộ phát tín hiệu tối thiểu 85 dB
(A)

Thiết bị KB SMOKE 5.5 R tiên tiến sẽ liên tục kiểm tra
khói trong thiết bị báo cháy bằng một cảm biến hình
ảnh và một cảm biến nhiệt độ. Nếu đám cháy được
ghi nhận, thiết bị sẽ thông báo bằng một âm báo
động và một đèn báo nhấp nháy.

Kiểm tra hàng năm

trặc hoặc thậm chí hỏng thiết bị. Theo nguyên tắc,
KB SMOKE 5.5 R chỉ được tiếp xúc với những chất
bẩn thông thường của căn hộ. Khi sửa lại nhà cửa, hãy
đảm bảo không có bụi bẩn xâm nhập vào thiết bị báo
cháy. Thiết bị báo cháy phải được khôi phục ngay về
tình trạng ban đầu sau khi sửa xong nhà cửa. Sau đó
hãy kiểm tra chức năng của thiết bị báo cháy bằng cách
nhấn nút kiểm tra.
Nếu KB SMOKE 5.5 R bị hư hỏng, hãy gọi ngay theo số
máy dịch vụ in trên mặt sau thiết bị. Nếu bạn thay đổi
mục đích sử dụng căn phòng (ví dụ từ phòng làm việc
thành phòng trẻ em), hãy thông báo cho ban quản lý
nhà hoặc người cho thuê.

Cần xử lý như thế nào, nếu thiết
bị báo cháy không có tín hiệu?
Hãy giữ bình tĩnh. Khi âm tín hiệu phát ra liên tục,
trước hết hãy kiểm tra các phòng xem có dấu hiệu
cháy nào không. Nếu không phát hiện ra cháy, bạn
có thể kích hoạt chế độ im lặng bằng cách nhấn vào
phần trên của thiết bị (Có thể dùng cán chổi).
Hãy thông gió đầy đủ cho căn phòng và kiểm tra xem
có nguồn hơi nước, hơi đồ ăn hay nguồn khói vô hại
nào không. Ngay khi loại bỏ nguyên nhân bằng cách
thông gió, thiết bị báo cháy sẽ hoạt động bình thường.
Nếu thiết bị báo cháy tiếp tục phát ra âm tín hiệu, tức
là thiết bị đang bị trục trặc. Nếu cần, hãy kích hoạt
chế độ im lặng. Chế độ im lặng sẽ chặn tín hiệu ít
nhất là 15 phút. Hãy gọi ngay theo số máy dịch vụ ở
mặt sau thiết bị và thông báo trục trặc.

