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Kişisel güvenliğiniz için dairenize Ei6500-OMS tipi duman dedektörleri kurulmuştur. Bu
şekilde ev sahibiniz yasal donanım yükümlülüğünü yerine getirmiş ve aynı zamanda
güvenliğinize katkıda bulunmuş olmaktadır. Bu bilgilendirme ile bu cihazlar hakkında
önemli bilgiler edineceksiniz. Lütfen bunları özenle saklayın.

AVANTAJLARINIZ
§ Güvenli koruma
Duman dedektörü duman oluşumu durumunda uyarı verir. Bu, özellikle gece
uyku sırasında koku duyusunun devre dışı kaldığı zamanlarda hayati önem taşır.
§ Rahat uzaktan denetim
Ei6500-OMS tamamen uzaktan denetlenebilen bir duman dedektörüdür.
Bunun anlamı, fonksiyonlarla ilgili tüm bilgilerin uzaktan entegre telsiz arayüzü
üzerinden okunabilmesidir. Böylelikle daireye kontrol amacıyla girilmesi gerekli
değildir.
§ Sade tasarım
Normal işlev sırasında, sizi rahatsız edebilecek, aktif olarak görünen veya
duyulan işaretler yoktur. Duman dedektörü bu nedenle özellikle yatak odaları
ve çocuk odalarına monte edilmeye uygundur. Ancak ayda bir kez, duman
dedektörünüzden gelecek bir çıtlama (tıklama) sesi duyabilirsiniz. Bu, planlı
bir kontrol mekanizmasıdır.

Duman dedektörü Ei6500-OMS’ye
genel bakış
1. Büyük fonksiyon butonu
Büyük fonksiyon butonunu, duman dedektörünün işlevselliğini kontrol etmek veya hatalı bir alarmı susturmak için
bir çubuk veya uzun bir aletle kolayca çalıştırabilirsiniz.
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2. Duman giriş açıklıkları
Yangın dumanı, girişlerden duman bölmesine ulaşır.
Bu nedenle 50 cm civarında dedektöre duman girişini
3
engelleyecek nesneler bulunmamalıdır. Bunun
1
istisnası, kurulum sırasında zaten var olan tesisatlar,
duvarlar ve benzeridir. Lütfen duman giriş açıklıklarını
kapatmayın ve bunların üzerine bir şey yapıştırmayın,
çünkü bu durumda duman dedektörünün işlevselliği
etkilenebilir ve yerine göre acil durumlarda alarm vermesini engelleyebilir. İşlevselliğin kasten
engellenmesi, bir servis teknisyeninin ücretli müdahalesine yol açabilir.
3. Fonksiyon göstergesi
Bir alarm, fonksiyon arızası veya duman girişinin engellenmiş olması durumunda, duman
dedektörünün işaret ışığı yanıp söner. İşaret ışığı normal çalışma sırasında herhangi bir ışıklı
sinyal vermez.
Tavsiye:
Kendinizin ve ailenizin alarm sesine aşina olabilmesi için duman dedektörünü düzenli
olarak test etmenizi tavsiye ederiz. Bunun için sadece fonksiyon düğmesini basılı tutun.

Duman dedektörünüzün sinyalleri ne
anlama gelir
Sinyal

Anlamı

–

Normal çalışma
Dedektör, normal çalışma sırasında görünen veya duyulan sinyaller vermez.

1x ışık/artan alarm tonu

İşlev testi
Bu sinyal, fonksiyon butonu basılı tutulduğu süre boyunca çıkar.

1x ışık/alam tonu

Alarm
Bu sinyal, dedektörün duman bölmesinde duman kalmayana kadar verilir.
Dedektör alternatif olarak fonksiyon butonunun basılması ile 10
dakikalığına sessize alınabilir.

5x ışık

Dedektörün 50 cm çapı civarında engel
Dedektör, 50 cm çap alanında bir engel tespit etti. Bu engeli kaldırın.
Engelin kaldırılması mümkün değilse, fonksiyon butonuna basarak LED
sinyali kapatabilirsiniz.

5X ışık/5x bipleme

Dedektörün üstü tamamen kapatılmış
Dedektörün üstü tamamen kapatılmış durumda. İşlevselliği yeniden
sağlamak için örten nesneyi kaldırın.

2x ışık/2x bipleme

Sensör hatası
Dedektör arızalı, cihazın değiştirilmesi gerekmektedir. Lütfen derhal
çağrı merkezimiz ile irtibata geçin*. Fonksiyon butonu basılarak sesli sinyal
12 saatliğine susturulabilir.

1x ışık/1x bipleme

Pil boşalmış
Pil gerilimi düşük, cihazın değiştirilmesi gerekmektedir. Lütfen derhal
çağrı merkezimiz ile irtibata geçin*. Fonksiyon butonu basılarak sesli
sinyal 12 saatliğine susturulabilir.

2x ışık

Ses verme hatası
Dedektör arızalı, cihazın değiştirilmesi gerekmektedir.
ütfen derhal çağrı merkezimiz ile irtibata geçin*.
*Günün her saatinde şu numaradan 0201 50744497

UZAKTAN DENETİM HAKKINDA BİLGİ
Duman dedektörleri, acil bir durumda güvenli olarak alarm verebilmeleri için
sorunsuz olarak çalışmalıdır. Bu nedenle cihazlarınızın aşağıdaki fonksiyonlarını
yılda bir kez uzaktan kontrol ederiz:
n Enerji beslemesi
n Civar kontrolü (50 cm)
n Duman sensörü
n Montaj durumu
n Uyarı sinyali
n Duman bölmesinin kirlenmesi
n Duman girişi
Kendiniz bir arıza tespit ederseniz (duman dedektörünün sinyalleri üzerinden anlaşılabilir) ve bunu kendi başınıza çözemezseniz, lütfen servis çağrı merkezimizi*
0201 50744497 numarası üzerinden bilgilendirin veya bina yönetimi ile irtibata geçin.
Sorunun en hızlı biçimde tanımlanabilmesi için lütfen sinyali bildirin. Lütfen tüm arızaların protokolünün tutulduğunu ve bunların yıllık uzaktan kontrol sonrasında bina yönetiminize gönderildiğini dikkate alın. Lütfen çekinmeyin; bu kendi güvenliğiniz içindir!

Sorularınız, cevaplarımız
Tadilat yaptığımda duman dedektörünü ne yapayım?
Toz ve kir ile bağlantılı tadilatlarda duman dedektörünü lütfen montaj tablasından çevirerek çıkarın ve tadilat süresince toz ve kirden uzaktan depolayın. Çalışmaların bitiminden sonra aynı montaj alanına tekrar konumlandırın.

ğını haftalık olarak kontrol eder. Fonksiyon göstergesi de yanıp sönme yoluyla sadece duman dedektörünün durum bilgisini işaret etmektedir. Duman dedektörü; hareket sensörlerine, kameraya
veya mikrofonlara sahip değildir. Cihaz sadece kendi güvenliğiniz içindir.

Odaları değiştirdiğimde veya odaların kullanımı değiştiğinde duman dedektörlerini ne yapmalıyım?
Tekil odaların yapısal değişimleri ve/veya kullanım şekli değişikliği durumunda, başka bir deyişle duman dedektörü olmayan odaları artık yatak odası olarak kullanmak istediğinizde lütfen derhal bina yönetimini veya servis çağrı merkezimizi bilgilendirin.
Hatalı alarm çalması durumunda ne yapmalıyım?
Öncelikle bunun örneğin kuvvetli yemek buharları nedeniyle tetiklenmiş olabilecek, bir hatalı alarm olduğu konusunda kesinlikle emin olun. Bu çözüldüyse, alarmı 10 dakikalığına devre dışı bırakmak için hafifçe fonksiyon düğmesine basın (“Alarm sonlandırma”).
Telsiz Duman Dedektörü kullanımı ile elektrosmog (elektronik kirlilik) oluşur mu?
Diğer telsiz uygulamalarda (telsiz telefonlar, ev ağları, uzaktan kumandalı oyuncaklar) olduğu gibi duman dedektörleri ve alıcıları arasında iletişim kurulması sırasında bununla ilgili bir radyo sinyali oluşur. Ancak iletişim sürekli olmadığından ve sinyal seviyesi çok kısıtlı olduğundan, ancak çok düşük
seviyede elektrosmog oluşur. Bu, kaliteli ürünlerde, örneğin cep telefonlarının kullanımı sırasında oluşan elektrosmogdan bariz düzeyde daha düşüktür ve böylece göz ardı edilebilir.
Duman dedektörü üzerinden gözetlenebilir miyim?
ista duman dedektörleri sadece dumana tepki gösterir. Ayrıca duman bölmesinin
kirlenme derecesi, tıkanma tanısı ve pil gerilimi için güvenlik sensörleri vardır.
Duman dedektörünün içerisinde bulunan bir ultrasonik sensör, duman dedektörünün 50 cm civarında duman girişini etkileyecek engeller olup
olmadığını ve cihazın halen tavanda asılı olup olmadı-

Sorularınız mı var?
Duman dedektörü hakkındaki tüm sorularınız için günün her saatinde servis çağrı merkezimiz
üzerinden hizmetinizdeyiz: 0201 50744497
Emlak numaranız*:

–

–

* Servis çağrı merkezimizi aradığınızda lütfen emlak numaranızı ve ilgili cihazın seri numarasını hazır bulundurun.
Seri numarası cihazın dış kenarında bulunmaktadır.
Duman dedektörünün montajı sırasında bu numara
montaj personeli tarafından size bildirilmektedir.

/

Komple uzaktan denetim için duman
dedektörü
Ei6500-OMS’nin performans özellikleri
EN 14604’e göre kontrol edilmiştir
(KRIWAN Sertifika No 1772-CPR-181135)
n DIN 14676-1'e istinaden kullanım - Yapı tipi C
n Denetim yöntemi C ve DIN SPEC 91388
(KRIWAN Sertifika No 1772-FIRWM-181135)
n vfdb 14-01/Q-Label’a göre geliştirilmiş kontrol
n Pil ömrü 10 yıl
n Yükselen test sesi
n Kirlilik telafisi
n Telsiz frekansı 868,95 MHz iletim gücü 12,5 mW maks.

Bu durum itfaiyeye
bildirilmelidir

n

Ei6500-OMS’nin kontrol tertibatları
Duman tanıma
n Düzenli otomatik testler
n Engeller durumunda uyarı sistemi
n Demontaj tanıma
n Duman giriş açıklıklarının kontrolü
n Enerji besleme kontrolü
n ve çok daha fazlası

Acil bir durumda mümkün olduğunca çabuk
yardım edilebilmesi için yönetim birimi sizden
aşağıdaki bilgileri alır:

Yangın çıktığında
ne yapılmalıdır?

n

ACİL DURUM
HATTI 112
Yangın durumunda her saniye
değerlidir. Bu nedenle öncelikle
kendinizin ve hane halkının
güvenliğini sağlayın ve ardından
derhal acil durum hattını arayın!

Kim arıyor?
Acil çağrının soruları için isim, adres, telefon
numarası
Neresi yanıyor?
İl, sokak ve bina numarası
Ne yanıyor?
Ev, dükkan, araç
Durum nedir?
İnsanlar tehlikede mi? Yaralı sayısı
Başka bilgi gerekli mi?
Yönetim birimi çalışanının olası
sorularını bekleyin

Dairede yangın varsa

Merdiven boşluğunda yangın varsa

Yangın durumunda her saniye değerlidir. Duman dedektörünün sizi tehlike durumunda ikaz etmesi ve daireyi zamanında boşaltma imkanınızın olması iyidir.

Eğer kaçış yolunuz alevlerle kapanmışsa, her durumda sakin kalın ve merdiven
boşluğuna girmeyin.

Odayı veya daireyi
derhal terk edin.

Sadece cep telefonu ve
anahtarınızı yanınıza
alın.

Oda veya daire kapısını
arkanızdan kapatın.

Asansörü kesinlikle
kullanmayın. Merdiven
boşluğu üzerinden
kaçın!

Dairede kalın. Asla
duman dolu bir merdiven boşluğundan
kaçmayın!

Daire kapısını derhal
kapatın.

112 acil çağrı numarası
üzerinden itfaiyeyi
arayın!

Daire kapısını nemli
havlularla içeriden sızmalara karşı kapatın.

DİĞER BİLGİLER
Dışarıya çıkınca 112
acil çağrı numarası
üzerinden itfaiyeyi
arayın!

Daire komşularınızı
ikaz edin.

İtfaiyeyi bekleyin!
Onlar sizi kurtaracaktır.

Yangın durumunda yapılacaklar hakkındaki diğer bilgileri
ihtiyaç halinde yerel itfaiye biriminizden alabilirsiniz.

Kaynak: https://www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfall/was-tun-wenn-es-brennt

Desteklediğimiz inisiyatif:

ista Deutschland GmbH
Luxemburger Straße 1 | 45131 Essen
Duman dedektörü çağrı merkezi: 0201 50744497
info@ista.de | www.ista.de
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