Duman dedektörü
fumonic 3 radio net
Bina sakinleri ve mülk sahipleri için bilgi

Tebrikler!

Önemli bil
giler –
lütfen sak
layın!

Kişisel güvenliğiniz için dairenize fumonic 3 radio net tipi duman dedektörleri kurulacaktır. 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.

Duman dedektörü fumonic 3
radio net'e genel bakış
3

1. Beyaz Led
alarm durumunda dairedeki oryantasyonu iyileştirir.

n

2. Kırmızı fonksiyon göstergesi
Duman dedektörünün işlevselliğini göstermektedir,
n cihazın yanında bulunur ve bu nedenle rahatsız edici bir ışık
kaynağı değildir.
n

Avantajlarınız
 üvenli koruma
G
Duman dedektörü duman oluşumu durumunda uyarı verir. Bu, özellikle uyku
sırasında koku duyusunun devre dışı kaldığı zamanlarda hayati önem taşır.
§ Rahatça uzaktan kontrol
Ev sahibiniz ile kararlaştırılan denetim prosedürüne bağlı olarak fumonic 3 radio net cihazınız normalde bir ista servis ortağı tarafından yerinde denetim çerçevesinde yılda bir kez denetlenir veya yıllık telsiz denetimin bir parçası olarak
aylık arıza tanıları ile uzaktan okunur ve siz fark etmeden denetlenir; güvenliğiniz için bir ista servis ortağı duman dedektörünüzü her 36 ayda bir ek olarak yerinde denetler. Her iki denetleme yöntemi, duman dedektörlerinizin işlevselliği
için mutlaka gereklidir.
§ Denetlenmiş güvenlik
Duman dedektörleriniz elbette VdS denetimli, Q etiketi ile donatılmış ve sabit
olarak entegre edilmiş bir 10 yıllık pil ile çalışmaktadır.
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3. Dahili mühür
izinsiz sökme durumunda zarar görür.
n İzinsiz bir sökme işlemi, cihazın ve montaj yerinin ista servis
ortağımız tarafından ücretli denetlenmesini gerektirir. Bu çerçevede
cihaz yeniden mühürlenir.
n Lütfen her sökme işlemini (örn. renovasyon çalışmalarında) ev sahibinize
danışın.
n

4. Entegre fonksiyon düğmesi
Duman dedektörünün çalışır vaziyette olduğunu kontrol etmek, hatalı bir alarmı susturmak
veya 10 dakikalık alarm susturmayı aktive etmek için bir çubuk veya uzun bir aletle kolayca
çalıştırılabilir.

n

Tavsiye: Alarm sesine aşina olabilmek için duman dedektörünü düzenli olarak test etmenizi
tavsiye ederiz. Bunun için sadece fonksiyon düğmesini basılı tutun. Dikkat:
Alarm sesi çok yüksektir, bu nedenle yeterince uzak mesafede durun.

Duman dedektörünüzün
sinyalleri ne anlama gelir
Sinyal

Uzaktan denetim hakkında bilgi

Anlamı

Yapılması gereken işlem

Ses

LED lamba
(kırmızı)

LED lamba
(beyaz)

sürekli alarm dizileri

alarm dizisi başına
3 kez yanıp söner

yanıyor

Alarm

Derhal ev halkını ve kendinizi emniyete alın

Ta- sessiz
mam

Her 48 saniyede bir 1
kez yanıp söner

kapalı

Duman dedektörü çalışıyor

herhangi bir işlem gerekmez

Ta- bir defalık alarm
mam dizisi

yanıp sönüyor

kapalı

Tatbikat alarmı

herhangi bir işlem gerekmez

her 45 saniyede
bir sinyal sesi

Her 8 saniyede bir 1 kez
yanıp söner

kapalı

Pil değişimi gerekli
(30 gün boyunca tam işlev yapar)

Lütfen derhal çağrı merkezimiz ile
irtibata geçin*

her 45 saniyede
bir sinyal sesi

hızlı yanıp sönüyor

hızlı yanıp
sönüyor

Cihazda arıza (duman dedektörü çalışmayabilir!)

Lütfen derhal çağrı merkezimiz ile
irtibata geçin*

i

sessiz, çünkü 10
dakikalığına devre
dışı bırakıldı

Her 10 saniyede bir 2
kez yanıp söner

kapalı

Alarm, hatalı alarm olarak
onaylandı (“Alarm sonlandırma”)

Özellikle sessize alma modu devredeyken oluşabilecek yangınlara dikkat edin

i

sessiz, çünkü 10
dakikalığına devre
dışı bırakıldı

Her 10 saniyede bir 2
kez yanıp söner

kapalı

Alarm bir duman
oluşturma öncesinde 10 dakikalığına
sessize alındı

Özellikle sessize alma modu devredeyken oluşabilecek yangınlara dikkat edin

Sinyal sesi: Düşük ses seviyesinde 1 defalık kısa ton
Alarm dizisi: Tam ses seviyesinde 3 defalık kısa ton

Duman dedektörleri, acil bir durumda güvenli
olarak alarm verebilmeleri için sorunsuz olarak
çalışmalıdır. Bu nedenle cihazlarınızın aşağıdaki
fonksiyonlarını aylık olarak uzaktan kontrol ederiz:
n Enerji beslemesi
n Duman sensörü
n Uyarı sinyali
n Duman girişi
n Montaj durumu
n Duman bölmesinin kirlenmesi
Kendiniz bir arıza tespit ederseniz (duman dedektörünün sinyalleri üzerinden anlaşılabilir) ve bunu
kendi başınıza çözemezseniz, lütfen derhal servis
çağrı merkezimizi* bilgilendirin. Arızayı mümkün olduğunca çabuk tanımlamak ve ortadan kaldırmak
için bize sinyali tam olarak bildirin.

Sorularınız mı var?
Servis çağrı merkezimize günün her saatinde bu numaradan ulaşabilirsiniz: *+49 (0) 201 50744497

Sorularınız, cevaplarımız
Tadilat veya tamirat yaptığımda duman dedektörünü ne yapayım?
Üzerinin boyanması, duvar kağıdı kaplanması veya uzun süre üstünün kapatılması, fumonic 3
radio net’in arızalanmasına neden olur ve bu nedenle daima tadilatın başlangıcından önce kararlaştırılmalıdır. Gelecekte duman dedektörü bulunmayan odaları, yatak odası olarak kullanmanız durumunda bunu da bildirmenizi rica ederiz, çünkü bu durumda bir duman dedektörünün monte edilmesi gereklidir. Lütfen tüm çalışmalarda şunları dikkate alın: Duman dedektörünün etrafındaki 50
cm’lik alanda hiçbir nesnenin (örn. lambalar, dolaplar, oda bölücüleri, ...) bulunmaması gerekir.
Duman dedektörünü kendim sökebilir miyim?
Hayır! fumonic 3 radio net, geçerli DIN-Norm 14676 uyarınca profesyonelce takılmış ve bir mühürle güvenceye alınmıştır. Bu, cihazın bütünlüğünü işaret eder. İzinsiz bir sökme durumunda acil durumda
alarm vermesi garanti edilemez. Uzun süreli bir sökme, düzenli uzaktan kontrol durumunda bir ista servis çalışanının ücretli müdahalesine yol açacaktır.
Hatalı alarm çalması durumunda ne yapmalıyım?
Öncelikle bunun örneğin kuvvetli yemek buharları nedeniyle tetiklenmiş olabilecek, bir hatalı alarm
olduğu konusunda kesinlikle emin olun. Durum böyleyse alarmı 10 dakikalığına devre dışı bırakmak
için hafifçe fonksiyon düğmesine basın (“Alarm sonlandırma”).
Duman dedektörünü örneğin yemek yaparken geçici olarak devre dışı bırakabilir miyim?
Evet. Örneğin yemek yaparken duman oluşumu nedeniyle alarm çalmasını engellemek istiyorsanız duman dedektörünü 10 dakikalığına sessize alabilirsiniz. Bunun için hafifçe fonksiyon düğmesine basın. 10 dakikanın bitiminde duman dedektörünüz otomatik olarak
yeniden aktive edilecektir.

Bir alarm testini kendi başıma nasıl yapabilirim?
Cihazınıza ve sinyallerine aşina olabilmek için fumonic 3 radio net’in alarmlarını, otomatik uzaktan telsiz testinden bağımsız, aylık olarak kontrol etmelisiniz.
1. Fonksiyon düğmesini, beyaz LED yanana kadar ve Alarm sesi üç kez çalana
kadar basılı tutun.
2. En geç 10 saniye sürekli basma sonrasında bir alarm sesi duyulmazsa, alarm
kontrolünü tekrarlayın.
3. Alarm sesi yine gelmezse dedektör arızalıdır ve değiştirilmesi gerekmektedir.
Bunun için ev sahibinizi/yöneticinizi bilgilendirin ve derhal çağrı merkezimiz
ile irtibata geçin*.
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. 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.

Daha fazla bilgi
Duman dedektörü hakkındaki tüm sorularınız için günün her saatinde çağrı
merkezimiz üzerinden hizmetinizdeyiz: +49 (0) 201 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.

/

Kaliteli duman dedektörü
fumonic 3 radio net
fumonic 3 radio net performans özellikleri
DIN EN 14604 uyarınca CE işareti
n VdS 3131 veya vfdb yönergesi 14-01 uyarınca Q etiketi
n Pil ömrü 10 yıl
n Beyaz Led ışık, alarm durumunda oryantasyonu sağlamak için
n Sessize alma fonksiyonu
n Hatalı alarmların azaltılması için emme sistemi
n Manipülasyonların tespit edilebilmesi için mekanik mühür
n Telsiz frekansı 868,95 MHz iletim gücü 12,5 mW maks.

İtfaiyeye bildirilmesi
gerekenler

n

G211038

fumonic 3 radio net kontrol tertibatları
aylık uzaktan kontrol için:
n Duman giriş ağızlarının tıkanmasının algılanması
n Duman bölmesinin kirliliğinin algılanması ve giderilmesi
n Montaj durumunun kontrolü için sökmenin algılanması
n Pil kapasitesinin kontrolü için pil yönetimi
n Alarmın sessiz kontrolü

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

Yangın çıktığında
ne yapılmalıdır?

Kim arıyor?
Acil çağrının soruları için isim, adres, telefon
numarası
Neresi yanıyor?
İl, sokak ve bina numarası
Ne yanıyor?
Ev, dükkan, araç

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

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.

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.

VIDEO TAVSIYESI

Diğer bilgiler
Dışarıya çıkınca 112
acil çağrı numarası
üzerinden itfaiyeyi
arayın!

Daire komşularınızı
ikaz edin.

Hayatta kalmak için 120
saniye. Yangın çıktığında ne yapılmalıdır?
https://youtu.be/RWh9owxtWzU

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
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Diğer bilgiler ve duman dedektörü hakkında sıkça
sorulan sorular:
www.ista.de/rauchwarnmelder-fragen
Duman dedektörü çağrı merkezi:
+49 (0) 201 50744497
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