Fumonic 3 radio net
kablosuz duman dedektörü
Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Tebrik ederiz!
Dairenize akıllı fumonic 3 radio net duman dedektörleri monte edilmiştir. Bu şekilde ev
sahibiniz yasal donanım yükümlülüğünü yerine getirmiş ve aynı zamanda da güvenliğinize
katkıda bulunmuş olmaktadır.
 nemli bil
Ö
giler –
lütfen sak
layın!
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Avantajları
	
Güvenli koruma
Duman dedektörü duman oluşumunda uyarı verir. Bu, özellikle uyku sırasında
koku duyusunun devre dışı kaldığı zamanlarda hayati önem taşır.



	Rahat bakım
Kablosuz modül ile donatılmış olan fumonic 3 radio net için aylık bakım siz hiç
fark etmeden rahatça uzaktan yapılabilir. Bunun sizin için anlamı: rahatsızlık
veren randevu ile zaman ayırmak artık gerekmiyor ve her şeyin işlevsel
olduğunu bilmenin rahatlığı sunuluyor.



	Test edilmiş güvenlik
Tüm cihazlar tabii ki VdS test belgelidir, ödüllü Q-Etiketine sahiptir ve sabit
entegre edilmiş 10 yıllık pillerle çalışmaktadır.



Bu, fumonic 3 radio net
kablosuz duman dedektörüdür
Beyaz LED Lamba
	Alarm durumunda evin içinde
yön bulmanızı kolaylaştırır



Gömme mühür
	
demontaj sırasında
bozulur
	
yeni cihaz bedeli size
fatura edilmek üzere
temin edilir
	
Demontaj işlemini ev
sahibinizle görüşün

Sorularınız mı var?
Yanıtlamaktan mutluluk
duyarız: +49 201 50744497

Kırmızı işlev lambası
	Duman dedektörünün işlevselliğini gösterir
	
Cihazın yan tarafında bulunur ve bu nedenle rahatsızlık verici
bir ışık kaynağı değildir


Entegre işlev tuşu
	
test alarmı (3 kez yüksek ses) ile
alarm testi için olup, üç ayda bir
uzaktan bakım amaçlı kullanmanız içindir
	
yanlış bir alarmın sona erdirilmesini sağlar (“Alarm onaylama”)
	
beklenen bir duman oluşumunda
10 dakikalık “Alarmı sessize
alma” için kullanılır

Duman dedektörünüzün
sinyalleri ne anlama gelir
Sinyal

Anlamı

Ses

LED-Lamba
(kırmızı)

LED lamba
(beyaz)

sürekli alarm
dizisi

her alarm dizisinde
3 kez yanıp söner

yanar

Alarm

sessiz

her 48 saniyede 1 kez
yanıp söner

kapalı

Duman dedektörü çalışıyor

bir kerelik alarm
dizisi

yanıp sönüyor

kapalı

Test alarmı

her 45 saniyede
bir sinyal tonu

her 8 saniyede 1 kez
yanıp söner

kapalı

Pilin değiştirilme vakti yaklaşıyor
(hala 30 günlük tam çalışma süresi)

her 45 saniyede
bir sinyal tonu

hızlı yanıp sönüyor

hızlı yanıp
sönüyor

Cihaz arızası (duman dedektörü işlevini
yerine getirmez!)
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sessiz, 10 dakika
süreyle devre dışı
bırakılmış

her 10 saniyede 2 kez
yanıp söner

kapalı

Alarm yanlış alarm olarak onaylandı
("Alarm onaylama")
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sessiz, 10 dakika
süreyle devre dışı
bırakılmış

her 10 saniyede 2 kez
yanıp söner

kapalı

Alarm, duman oluşumundan önce 10
dakika süreyle sessize alınmış

Tamam
Tamam

Sinyal sesi: kısılmış ses seviyesinde 1 kez kısa ses tonu
Alarm dizisi: tam açılmış ses seviyesinde 3 kez kısa ses tonu

Yapılması gereken işlem

Derhal ev halkını ve kendinizi
emniyete alın
herhangi bir işlem gerekmez
herhangi bir işlem gerekmez
Bina yöneticinizden derhal bilgi alın
Bina yöneticinizden derhal bilgi alın
Özellikle sessiz modu devredeyken
oluşan yangınlara dikkat edin
Özellikle sessiz modu devredeyken
oluşan yangınlara dikkat edin

!

Uzaktan bakım

Duman dedektörü her zaman sorunsuz çalışmalıdır.
Bu nedenle, cihazlarınızın tüm işlevlerini aylık bazda
uzaktan kontrol etmekteyiz. Test kapsamı:
 Pil kapasitesinin kontrolü
	
Duman giriş ağızlarının tıkanması
 Duman odacığının kirlenmesi
 Montaj durumu
 Sessiz alarm kontrolü
Kendiniz bir arıza tespit eder etmez (RWM sinyalleri
üzerinden fark edilebilir) derhal bina yöneticinizi
bilgilendirin. Bir sonraki uzaktan bakım zamanını
beklemeyin, bu şekilde cihaz kısa sürede tekrar
işlevsel hale getirilebilir. Bu sizin kendi güvenliğiniz
içindir!

Sizin sorularınız,
bizim cevaplarımız
Tadilat veya onarım yaparken duman detektörü ile ne yapabilirim?
Boyanması, duvar kağıdı ile kaplanması veya uzun süreli olarak üzerinin örtülmesi fumonic 3 radio net'in
arızalanmasına neden olacağı için, çalışmalara başlamadan önce mutlaka ev sahibinizi veya yöneticinizi
bu konuda bilgilendirin. Aynı durum, duman dedektörü olmayan odaları yatak odası olarak kullanmaya
karar verdiğinizde de geçerlidir. Lütfen her türlü çalışmada dikkate alın: Duman dedektörünün çevresindeki
50 cm'lik alanda hiç bir eşya (örn. lamba, dolap, paravan vb.) bulunmamalıdır. Tamirat/tadilat çalışmaları
kapsamında duman dedektörünün 50 cm yakınına eşya yerleştirmeniz gerekiyorsa, bu işlem ücretli ve
standartlara uygun olarak duman dedektörünün yeri ista servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
Duman dedektörünü kendim sökebilir miyim?
Hayır! fumonic 3 radio net geçerli DIN Standardı 14676'ya göre sabitlenmiş ve mühürle emniyete alınmıştır.
Bu mühür cihaza dokunulmamış olduğunu gösterir. Yetkisiz sökme işlemi sonucunda mühür bozulur.
Bu durumda, bir ista servis personeli tarafından ücret karşılığı yeni mühürleme işlemi yapılmalıdır.
Yanlış alarm durumunda ne yapmalıyım?
Öncelikle mutlaka alarmın gerçekten yanlış olup olmadığından emin olmalısınız. Örneğin yemek pişirirken
oluşan buharlar da alarma neden olmuş olabilir. Kesinlikle yanlış alarm olduğundan eminseniz, işlev
tuşuna hafifçe dokunarak alarmı 10 dakika süreyle devre dışı bırakabilirsiniz (“Alarm onaylama”).
Duman dedektörünü belirli zamanlarda (örn. yemek pişirirken) devre dışı bırakabilir
miyim?
Evet. Örneğin yemek pişirirken oluşan dumandan alarmın tetiklenmesini
istemiyorsanız, 10 dakika süreyle cihazı sessize alabilirsiniz.

Bunun için işlev tuşuna hafifçe basın. 10 dakika sonra duman dedektörü otomatik olarak tekrar
devreye girer.
Alarm testini kendim nasıl uygulayabilirim?
Otomatik uzaktan bakımdan bağımsız olarak siz de aylık bazda fumonic 3 radio net ile alarm testi
yapabilirsiniz. Beyaz LED yanıncaya ve alarm sesi üç kez duyuluncaya kadar işlev tuşunu basılı
tutun. Ses seviyesi nedeniyle duman dedektörü ile aranızda en az 50 cm mesafe bırakın. Tuşa sürekli
basılmasına rağmen 10 saniye içinde bir alarm sesi duyulmuyorsa, alarm testini tekrarlayın. Yine bir
alarm sesi duyulmuyorsa, algılama ünitesi arızalıdır ve değiştirilmelidir. Bu konuda ev sahibinizi
bilgilendirin.

Daha fazla bilgi
Duman dedektörü ile ilgili her türlü sorunuz için günün her saati Bilgi Hattı'ndan
bize ulaşabilirsiniz: +49 201 50744497
Gayrimenkul No.*:
*

–

–

 ilgi Hattımızı aradığınızda lütfen gayrimenkul numaranızı da hazırda tutun.
B
Duman dedektörünün montajı sırasında bu numara size
ista servis personeli tarafından bildirilecektir.

/

Kaliteli duman dedektörü
fumonic 3 radio net
fumonic 3 radio net'in özellikleri
 DIN EN 14604'e göre CE işareti
 VdS 3131 veya vfdb-yönetmeliği 14-01'e göre Q etiketi
 Pilin kullanım ömrü 10 yıldır
 Alarm durumunda yön bulmanız için beyaz LED lamba
 Sessize alma işlevi
 Yanlış alarmların azaltılması için emiş sistemi
	Kötüye kullanıma karşı mekanik mühür
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Aylık uzaktan kontrol için fumonic 3 radio net
test donanımları:
	Duman dedektörünün giriş ağızlarındaki tıkanmanın
belirlenmesi için kontrol
	Duman odasındaki kirlenmenin belirlenmesi ve kompanzasyonu
	Montaj durumunun kontrolü için demontaj algılama
	Pil kapasitesinin kontrolü için pil yönetimi
	Alarm ünitesinin sessiz işlev kontrolü

İtfaiyenin
bunu bilmesi
gerekmektedir
Acil bir durumda mümkün olduğunca çabuk
yardım edilebilmesi için yönetim birimi
sizden aşağıdaki bilgileri almalıdır:

Yangın çıktığında
ne yapılmalı?

!

Kim arıyor?
Geri dönüş için isim, adres, telefon numarası
Neresi yanıyor?
İl, sokak ve bina numarası
Ne yanıyor?
Ev, dükkan, araç

Acil durum arama 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 çalışanın olası
sorularını bekleyin

Evde yangın:
Yangın durumunda her saniye değerlidir. Sizin adınıza duman
dedektörünüzün zamanında tehlike durumuna dikkat çekiyor olması ne kadar
iyi, bu şekilde siz de evinizi zamanında terk edebilirsiniz.

Merdivenlere kaçmak

Hane halkını
uyarmak

Binayı terk etmek

Acil durum hattını aramak

Kaynak: www.rauchmelder-lebensretter.de/fachberater/infomaterial/fluchtweg-comic

Bina merdivenlerinde yangın.
Kaçış yolları alevlerle sarılmışsa, öncelikle sakinliğinizi muhafaza edin ve
merdivenlere yönelmeyin.

Kaçış yolu
engellenmiş
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Kapıyı kapatın

Kapının altındaki hava
boşluğunu bir battaniye
veya benzeri ile kapatın

Daha fazla bilgi

Yangın durumunda yapılması gerekenler konusunda daha
fazla bilgiyi gerektiğinde yerel itfaiye departmanından
alabilirsiniz.

Pencerede itfaiyeyi
bekleyin

Güvenli bir mesafeye doğru
hareket edin

fumonic 3 radio net duman dedektörü DIN EN 14604'e göre onaylanmış ve VdS testinden
geçmiştir. Duman dedektörü aynı zamanda vfdb-yönetmeliği 14-01'e göre kalite kriterlerini de
yerine getirmektedir ve bu nedenle kalite etiketi Q ile etiketlenmiştir.
G211038
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Duman dedektörü hakkında daha fazla bilgi için:
www.fumonic.de

