Dikkat:
Duman detektörü yangının erken tespit edilmesine yardımcı olur.
Bununla birlikte detektörler, yangını söndürmeyebilir, yangının
oluşumunu engelleyemez ve itfaiyeyi arayamazlar.
Yangın riski varsa, cihazlar sizi tehlikeye karşı uyaran yüksek sesli
bir alarm verir. Uyku halinde olan insanların ve hayvanların, ölümcül gazların kokusunu alamayaca ğını unutmayın.Yangın dumanlarının 3 ila 6 kere solunması ölümcül sonuçlar doğurabilir.
Yangın detektörlerinin üretiminde ve bakımında büyük özen
gösterilmiş olmasına rağmen arıza olasılığı sıfır değildir.
Yangın, yanıcı malzemeler ve teknik ekipmanlarla çalışırken
güvenlik önemleri mutlaka dikkatle alınmalıdır.
Cihazın arızalı olduğunu fark ederseniz
lütfen derhal servisimize başvurun.

Yangın çıkarsa ne yapılmalı?

Kullanım talimatı
Duman detektörü

Sakin kalın.
Evde yaşamakta olan bütün kişileri uyarın.
Çocuklara, engellilere, yaşlılara ve hastalara
yardım edin.
Çıkarken arkanızdan bütün kapıları ve
pencereleri kapatın.
Evi derhal terk edin.
Asansörleri kullanmayın.

İtfaiyeye haber verin.
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Artık sizin de bizim duman detektörlerimiz tarafından korunuyor oluşunuzdan memnunuz. Cihazların sorunsuz çalışmasını
sağlamak için bu kullanım talimatnamesinin içeriğine uymanız
gerekmektedir:
Sigara dumanı, detektöre doğrudan gitmediği sürece alarmı
tetiklemez.
Gerçek bir yangın durumunda alarmın çalışıp çalışmayacağını
kontrol edin.
Yangın çıkması durumunda lütfen derhal arkadaki talimatları
izleyin.
Cihazın alarmı risk altında ise düzenli bir kısa bip sesi
(Yardım Sinyali) duyulacaktır. Bu durum, cihazının pilinin
bitmesi ya da cihazın kirlenmesi halinde ortaya çıkabilir.
Bu sinyal söz konusu olduğunda lütfen degewo hasar
hattını bilgilendirin.
Lütfen dikkat:
Aşağıda listelenen çevresel etkenler duman detektörünün
arızalanmasına neden olabilir:
Yemek, kaynamış su ve kızartma buharı
Büyük sıcaklık dalgalanmaları
Oda ve böcek spreyleri ve parfüm
Çiçek polenleri, inşaat ve öğütme tozları ve ince tozlar

Arıza alarmlarını önlemek için duman detektör bu tür çevresel etkilere karşı korunmalıdır. Elektrikli süpürge ile yapacağınız
dikkatli ve düzenli bir temizlik yardımcı olabilir. İtfaiyenin gereksiz yere uyarılmamasını sağlamak için komşularınızı olası arıza
alarmı konusunda haberdar edin.
Yemek pişirirken, odaların iyi bir şekilde havalandırılmasını
sağlayın. Arıza alarmı, test / durdur düğmesine basılarak durdurulabilir. (grafiğe bakın)

Lütfen duman detektörünün çevresindeki hava girişlerinin, toz,
kir, boya ya da yapışkan bant gibi çevresel faktörlerden etkilenmediğinden emin olun. etc.

Yenileme:
Yenileme işlemi sırasında duman detektörü, mıknatıs taşıyıcısından ayrılmalıdır ve kirden arındırılmalıdır. Lütfen işlemi tamamladıktan sonra duman detektörünü manyetik taşıyıcıya geri koymayı unutmayın. Kurulum yeri değiştirilmemelidir.

Operasyonel hazırlığın sağlanması:
Duman detektörlerinin kullanıma hazırlıkları otomatik olarak kontrol edilir. Cihazı manuel olarak kontrol etmek için her
üç ayda bir kontrol durdurma düğmesine
basmalısınız. Alt yüzeyin tamamı kontrol
durdurma düğmesidir. Ayrıca bu yüzeye basarak bir alarmı ya da bip sesini (Yardım Sinyali) geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz.
Bakım talimatları:
Detektörünüzde meydana gelebilecek ekipman arızasını önlemek için yılda en az bir kez fonksiyon testi yapın. Lütfen şu
noktalara dikkat edin:
Duman detektörleri tüm odalarda ve koridorlarda var mı?
Cihazların tüm duman girişleri temiz mi?
Cihazın 50 santimetre ilerisinde engelleyici bir nesne var mı?
(Havalandırma, lamba, bitki)
Otomatik kontrol için her bir cihazın kontrol düğmesine
basın. Onay sesini duyduktan sonra cihaz çalışmaya hazır
hale gelmiş demektir.
Bu aşamalardan herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde lütfen
degewo hasar hattını arayın.

