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Yangın olması halinde nasıl davranmalıyım?

		

• Soğukkanlı olun!

Güvenliğiniz için kaloMAGNUS
duman dedektörü

• Yoğun duman varsa yere yakın şekilde hareket edin.
• Tüm kişilerle birlikte derhal daireden ayrılın.
• Yaşlılara, özürlülere ve hastalara
kendinizi tehlikeye atmadan yardım edin.
• Yangının ve dumanın yayılmasını önlemek için
yanan odaların kapılarını ve camlarını kapalı tutun.
• Asansörleri kullanmayın.
• Diğer apartman sakinlerini uyarın.

İtfaiye için önemli bilgiler:
• Siz kimsiniz (ad, telefon vs.)
• Neresi yanıyor (adres)
• Ne oldu (yangın çapı)
• Durum nedir (yaralılar vs.)
• İtfaiyenin vereceği talimatlara göre hareket edin.

Duman detektörleri için KALORIMETA danışma hattı

Änderungen vorbehalten 1211-03-2011

• İtfaiyeyi çağırın, telefon numarası: 112

Kullanıcı bilgisi

Duman dedektörü

Hayatınızı korumak için
Yaşadığınız alanlara, son derece kaliteli bir ürün olan kaloMAGNUS duman dedektörleri yerleştirilir. Bu tedbir yalnızca
ve yalnızca hayatınızı ve sağlığınızı korumaya yönelik bir
tedbirdir. Yerleştirilen cihazlar sizi olası yangınlar ve duman
oluşan yangınlar konusunda erkenden uyarır ve kendinizi ve
yanan odalarda bulunan herkesi güvenle tahliye etmek, 112 acil
numarasından itfaiyeyi aramak ve/veya uygun yangın söndürme
önlemlerini almak için hayati açıdan büyük önem taşıyan bir süre
kazandıracaktır.

Güvenli montaj – önemli uyarılar

Yıllık bakım

Duman dedektörleri KALORIMETA tarafından özenle ve
bağlayıcı uygulama normu DIN 14676 esaslarına uygun
olarak monte edilmektedir. O nedenle duman dedektörleri
montaj yerlerinden çıkarılıp başka bir yere monte edilmemelidir.
kaloMAGNUS’un boyanması, duvar kağıdı yapılması veya
üzerinin kapatılması arızalara ve cihazın tamamen devre dışı
kalmasına yol açar. kaloMAGNUS, genel itibariyle yalnızca
ev içi kire maruz kalabilecek şekilde tasarlanmıştır. Duman
dedektörleri yangını söndürmez, sadece alarm verir. kaloMAGNUS hasar görmüşse lütfen derhal arka sayfada belirtilen
servis numarasını arayınız. İç mekan değişikliklerini (örneğin
oturma odasını yatak odasına çeviriyorsanız), duman dedektörü
takılması için lütfen apartman yönetimine bildiriniz.

kaloMAGNUS, yüksek performanslı lityum bataryaya sahiptir.
Bu sayede kullanım ömrü boyunca batarya değişimi gerekmez.
Yılda bir DIN 14676 uyarınca KALORIMETA tarafından bakım
(mümkün olduğunca ısı maliyet bölüştürücülerinin okunması
kapsamında) yapılması gerekmektedir. Bu bakım işleminde
duman dedektörünün işlevselliği ve dedektör konumunun
değiştirilmemiş olması denetlenir ve bakımın gerçekleştirildiği bir
belge ile belgelendirilir.

% 100 Kalite kontrolü

Haşere koruma ızgarası
(duman haznesinde)

Son derece gelişmiş bir cihaz
Son derece gelişmiş olan kaloMAGNUS optik bir sensorik
vasıtasıyla sürekli olarak dedektörde duman olup olmadığını
kontrol eder. Yangın saptanırsa bunu yüksek alarm sesi ve kırmızı
renkli yanıp sönen bir gösterge vasıtasıyla bildirir. Normal durumda yanıp sönen bir fonksiyon göstergesi yaklaşık dakikada
bir elektriksel olarak hazır durumda olduğunu gösterir. Duman
algılaması optik olarak gerçekleştiğinden cihaz kesnlikle zararlı
ışın yaymaz.

Duman dedektörü alarm verdiğinde ne
yapmalıyım?
Soğukkanlı olun. Kesintisiz sinyal sesi verildiğinde öncelikle odalarda yangın olup olmadığını kontrol edin. Yangın yoksa büyük
tuşa basarak sessizleştirmeyi etkinleştirebilirsiniz (örn. uzunca bir
sopa kullanarak bu tuşa basabilirsiniz). Sessizleştirme özelliği,
sinyali yakl. 10 dakika boyunca bastırır. Dedektör bu süre içerisinde cihazın sessizleştirme modunda olduğunu göstermek için
on saniyede bir yanıp söner.
Odayı iyice havalandırın ve su buharı, yemek buharı veya
başka zararsız duman kaynakları olup olmadığını kontrol edin.
Olası neden, havalandırma sonucu ortadan kaldırıldıktan sonra
duman dedektörü sessizleştirme süresinin dolmasından sonra
yeniden normal işletim moduna geçer.
Dedektör 40 saniyede bir aynı zamanda yanıp sönerek ve
yanıp sönmeden kısaca ötüyorsa bir arıza söz konusudur. Bu
durumda arka sayfada belirtilen servis numarasını arayınız.

Kırmızı fonksiyon göstergesi, sadece etkinken
görünür

Gövde içindeki sinyal
sireni
Gövdenin üst parçası
deneme düğmesi/
sessizleştirme görevi görür

