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Yangın Çıktığında Nasıl
Davranmalıyım?
» Sakin olun!
» Yoğun duman varsa, mümkün olduğu kadar yere
yakın kalarak hareket edin.

» Derhal herkesle birlikte evi terk edin. Dikkat!

Yangın dumanının sadece birkaç kez teneffüs
edilmesi bile baygınlığa ve ardından ölüme yol
açabildiğinden, duman altında kalan merdivenleri
kesinlikle kaçış yolu olarak kullanmayın.

» Evdeki yaşlı, engelli ve hasta kişilere yardımcı olun,
bunu yaparken kendinizi tehlikeye atmayın.

» Alevlerin ve dumanın yayılmasını engellemek için
yanan odaların kapılarını ve pencerelerini kapalı
tutun.

» Asansörleri kullanmayın.

» Binadaki diğer sakinleri uyarın.

» 112 numaralı telefondan itfaiyeye haber
verin.

KALORIMETA duman detektörü
çağrı nöbeti

0800 0008718

İtfaiye için önemli bilgiler:
» Kimsiniz (adınız, telefon numaranız vs.)
»	
Yangın nerede (adres)
»	
Ne oldu (yangının çapı)
»	
Durum nasıl (yaralılar vs.)
»	
İtfaiyenin talimatlarını bekleyin.

Ücretsiz telefon hattı

KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hamburg
www.kalo.de

″Güvenliğiniz için doğru
duman alarmı –
bununla bizzat ilgileniyoruz.”
Mike Plambeck,
KALO Teknik Denetimi
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Yaşamınızı Korumak için
İçinde yaşadığınız mekanlara, kaliteli, Almanya’da
imal edilen bir ürün olan kaloGENIUS i duman
alarmı kurulur.

Yıllık Bakım
Alman endüstri
standardına göre imal
edilmiştir.

Çıkarma emniyeti
olarak conta

Alarm belleği

Bu kurulum, hayatınızı ve sağlığınızı korumak içindir.
Kurulan cihazlar sizi duman çıkaran alevsiz
yangınlara ve açık yangınlara karşı zamanında ve
güvenilir bir şekilde uyarır ve böylece kendinizin
ve mekanlarınızda bulunan herkesin güvenliğini
sağlamak, 112 numaralı telefondan itfaiyeyi
çağırmanız ve/veya uygun söndürme önlemleri
almak için hayati bir zaman kazandırır.

Konforlu Özelliklere Sahip
Çok Gelişmiş bir Cihaz
Çok gelişmiş kaloGENIUS i, sürekli olarak optik ve
sıcaklık sensörleriyle alarmın içinde duman olup
olmadığını kontrol eder. Bir yangın belirlenirse, bunu
yüksek bir alarm sesiyle ve yanıp sönen kırmızı bir
göstergeyle bildirir. Normal durumda yanıp sönen bir
fonksiyon göstergesi, her 48 saniyede bir elektrikli olarak çalışır durumda olduğunun sinyalini verir.
Rahatlığınız için gösterge ışığı geceleri karartılır.
Duman belirlemesi görsel ve termik olarak
yapıldığından, cihaz hiçbir tehlikeli ışıma yaymaz.

%100
kalite kontrolü
Test düğmesi/
ses kesici
Böcek koruma
ızgarası

Gövde içinde
sinyal sesi vericisi

Güvenli Montaj – Önemli Açıklamalar
Duman alarmları KALO tarafından bağlayıcı DIN
14676 uygulama normuna uygun olarak özenle monte
edilip mühürlenir. Bu nedenle duman alarmlarının ilk
montaj yerinden çıkarılıp başka bir yere monte edilmesi
yasaktır. kaloGENIUS i'nin üzerinin boyanması, duvar
kağıdıyla kaplanması ya da örtülmesi arızalara ya da
hatta cihazın devre dışı kalmasına yol açar.
Esas olarak kaloGENIUS i'nin yalnızca normal konut
kullanımından kaynaklanan kirlenmelere maruz kalması
gerekir. Duman alarmları yangını söndürmez, yalnızca
uyarabilir. kaloGENIUS i zarar görecek olursa, lütfen
derhal arka sayfada verilen servis numarasını arayın.
Mekanlarınızın kullanım amacını değiştirdiğinizde (örn.
bir çalışma odası, çocuk odasına dönüştüğünde) lütfen
bina yönetimine veya ev sahibinize haber verin.

kaloGENIUS i yüksek performanslı bir lityum pille çalışır,
böylece ömrü boyunca pilin değiştirilmesi gerekmez.
Ancak birer yıllık aralarla DIN 14676 uyarınca bakım
yapılması gerekir, bu da KALO tarafından hatasız
bir şekilde (mümkünse ısıtma masrafı dağıtıcılarının
okunması çerçevesinde) sizin adınıza yapılır. Burada
duman alarmının fonksiyonu ve alarmın sorunsuz,
doğru konumda olup olmadığı da kontrol edilir ve
bakım bir okuma belgesiyle belgelenir.

Duman Alarmı Bir Sinyal Verdiğinde
Ne Yapmalıyım?
Sakin olun! Sınırsız sinyal sesi verildiğinde, bir ateş bulup
bulamayacağınızı görmek için odalarınızı araştırın.
Görünen bir ateş yoksa büyük tuşa basarak ses kesmeyi
aktive edebilirsiniz (örneğin bir süpürge sapıyla da
basabilirsiniz). Odayı iyice havalandırın ve başka su
buharı, yemek buharı ya da tehlikesiz duman kaynaklarının olup olmadığını kontrol edin. Muhtemel nedenler
havalandırmayla ortadan kaldırıldıktan sonra duman
alarmı normal çalışmaya geri döner. Alarm 8 saniyede
bir yanıp sönüyorsa ve 48 saniyede bir sinyal veriyorsa,
bir arıza söz konusudur. Ses kesme düğmesine basın.
Duman alarmı çalışır durumda kalır ve tüm fonksiyonlarını yerine getirir. Ses kesme işlemi, arıza sinyalini 24 saat
için bastırır. Bu süre içerisinde arka sayfada belirtilen
servis numarasını arayın.

