Duman dedektörleri için Minol
24 danışma hattı doğrudan
iletişiminiz
Telefon 0711 94 91-1999
minol.de/rauchmelderstoerung

Duman dedektörlerinin
doğru kullanılması.

Minoprotect® 4 radio
kablosuz duman dedektörü

Bir gün yine de yangın çıkarsa.
Kendinizi hazırlayın.

Ev sahipleri ve kiracılar için bilgi

Bunları bilmelisiniz.

Duman dedektörleri, oluşan yangınları erkenden algılar ve tehdit eden tehlikeye karşı sizi zamanında uyarır. Bundan dolayı,
kendi güvenliğiniz için cihazların çalışır durumda olmasına
dikkat edin.
Montaj yerini değiştirmeyin:

Yanlış alarmların önlenmesi:
Duman odasına yüksek yoğunlukta duman veya toz
parçacıkları girdiğinde, duman dedektörü tetiklenir. Bu
durum, örneğin delme veya zımparalama işlerinde ince
tozun oluştuğu yenileme çalışmalarında söz konusu olabilir.
Üzeri boyanmış dedektörler de işlevselliğini kaybeder. Bu

Duman dedektörünün bir dedektör olarak algılanabilmesi

Acil bir durumda kapıyı açmadan önce, dikkatli bir şekilde

için, bina sakinleri duman dedektörünün sinyal sesine

eliniz ile kontrol edin (Dikkat yanma tehlikesi!). Kapı

aşina olmalıdır.

sıcaksa, ardında bir yangın olabilir. Kapıyı kapalı tutun ve
başka bir kaçış yolu arayın. Kapının açılmasıyla oluşacak

Bina sakinlerinin hepsiyle kaçış yollarını konuşun ve

olan bir cereyan, yangının daha da körüklenmesine

birlikte tatbikatını yapın. Acil bir durumda tatbikatı

neden olabilir.

yapılmış bir kaçış yolu hayat kurtarabilir.

Kişisel eşyalarınızı toplamakla vakit kaybetmeyin. Bunlar

Duman dedektörlerinin montaj yerleri ilgili federal eyaletin

nedenle, bu sırada cihazların sökülmesine veya kısa süreli

Kaçış yolları engellerden arındırılmış olmalıdır. Bu

eyalet inşaat mevzuatında yasal olarak düzenlenmiştir ve

olarak üzerinin kapatılmasına (boyacı maskeleme bandı)

nedenle her zaman, engeller olmadığına ve

DIN 14676 kullanım standardında ayrıntılı olarak

dikkat edin.

bundan dolayı binayı hızlı bir şekilde terk etmenizin

Tüm sakinleri bilgilendirin ve mümkün olan en kısa

engellenmeyeceğine dikkat edin.

sürede binayı terk edin.

açıklanmıştır. Dedektörler, bu nedenle önceki montaj
yerlerinden çıkartılmamalı ve başka yerlere monte
edilmemelidir.

Bundan dolayı çalışmalardan sonra dedektörün işlevselliğini
kontrol edin: Fonksiyon testi uygulayın (bkz. arka taraf) ve
duman giriş açıklıklarının erişebilirliğini kontrol edin. Duman

Odaların kullanım amacı değiştirildiğinde ( örneğin

dedektörünü kısa süreli olarak söktüğünüzde, tekrar eski

çalışma odası çocuk odasına dönüştürüldüğünde) Minol

yerine takılmalıdır.

servisiniz, duman dedektörlerinin sonrada donatılmasının
gerekli olup olmadığını kontrol eder.

yenilenebilir, ancak hayatınız değil!

Yanlış alarmlar, duman dedektörleri ile donatılmış diğer

Evde yangın

Merdiven boşluğunda yangın

odalara koyu duman (örneğin kızartma yaparken) veya
mutfaktan ya da banyodan gelen su buharı tarafından da

Hasarlara ve kirlenmeler karşı korunması:
Hasarlı veya kirli dedektörler yanlış alarmlar tetikleyebilir.
Bunun için yanda bulunan “yanlış alarmların önlenmesi”
bilgisini okuyun.

Şunun üyesi:

Aerosollerle temas (örneğin sprey kutusu), su,
deterjanlar veya nikotin birikintileri ve böcek kirleri
detektörün işlevselliğini olumsuz etkileyebilir.
Dış kirlenmeler hafif nemli bir bezle temizlenmelidir.
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ASLA bir elektrik süpürgesi ile temizlemeyin! Toz ve

tetiklenebilir. Bu durum, örneğin pişirme sırasında mutfak
kapısı kapandığında önlenebilir.
Yine de alarm tetiklenirse, duman dedektörü büyük test
düğmesi ile sessize alınabilir. Önemli olan, ardından evinizi
iyice havalandırmanızdır.
Sessize alma işleminin, dedektörün işlevselliği üzerinde
hiçbir etkisi yoktur. Ardından tekrar tam kapsamlı olarak
işlevseldir.

Merdiven boşluğuna kaçın.

Merdiven boşluğundaki kaçış yolu kapalıysa, sakin olun,
paniğe kapılmayın.

Evdekiler veya komşuları uyarın.

Dairenize geri dönün ve daire kapısını kapatın.

Evi terk edin.
112 acil çağrı merkezini arayın.

tüyleri en iyi şekilde statik olarak yüklenmiş bir toz alma

Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

püskülü ile temizleyin.

Yerel itfaiyeniz, gerektiğinde yangın durumunda izlenecek yol ile
ilgili bilgiler verecektir.

Daire kapısının altındaki yarığı, eğer mümkünse ıslak bir

i

battaniye veya benzeri ile yalıtın.
112 acil çağrı merkezini arayın.
Pencerede itfaiyeyi bekleyin.

Minoprotect® 4 radio duman
dedektörü.

Duman dedektörü bir alarm
tetikler.

Tavandaki koruyucu melekler.

Doğru davranış.

Minoprotect® 4 radio duman dedektörünün akustik sinyali,

Test düğmesini kısa süreli basılı tutun ve sonra hemen

kendinizi ve diğer tüm bina sakinlerini emniyete almak için değerli

bırakın.

zaman kazandırır. Bu özellikle geceleri, siz uyuduğunuzda ve
koku alma duyunuz devre dışıyken önemlidir.

Dedektör, art arda 2 kez kısa ses sinyali verdiğinde ve aynı

İstenmeyen bir alarmda, örneğin mutfak veya su buharı ile

anda kırmızı LED yanıp söndüğünde sorunsuz durumdadır.

tetiklenen duman dedektörü sessize alınabilir.

Ardından dedektör susmalı ve normal işletim moduna geri

fonksiyonlarını öğrenin.

dönmelidir.

Testten önce, duman dedektörünün taban plakasına
sabitlendiğinden emin olun.
Duman dedektörü şimdi etkinleştirildi. Kırmızı LED lamba
her 46 saniyede bir yanıp sönmelidir.

Sakinliğinizi koruyun. Bir yangın olup olmadığına

Bu tür bir alarmda dedektörün gövdesindeki kırmızı LED

Bir yangın tespit ettiğinizde:



hızlı bir şekilde yanıp söner.

Bu işlemi, evinizdeki diğer tüm duman dedektörlerinde
tekrarlayın.

Duman dedektörünü yaklaşık 10 dakika boyunca sessize
almak için büyük test düğmesine basın.

Dedektörlerin düzenli olarak test edilmesi tavsiye edilir
(haftada bir).
simüle edilir. Cihazları gerçek duman ile test etmeye gerek



Sessize alma işlemi duman dedektörünün tepki

yoktur.

10 dakikanın sona ermesinden sonra dedektör normal
işletim moduna geri döner.

GECE AZALTIMINA SAHİP LED
KONTROL LAMBASI (SARI)
Hatalı göstergelerin ayırt edilmesi için

GECE AZALTIMINA SAHIP LED
KONTROL LAMBASI (KIRMIZI)
cihazın işlevselliğini gösterir

BÜYÜK TEST DÜĞMESI
ayrıca cihazın sesini kısmak için

SINYAL SENSÖRÜ
en az 85 dB (A) ile

günleri ve tatil günlerinde de 0711 9491-1999
numaralı telefon üzerinden hizmetinizdedir.

Yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla
kısa süreli ses sinyalleri

Yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla yanma, aynı anda
ses sinyali ile birlikte

Sadece yangın sınırlıysa bir söndürme işlemi uygulayın.

Sessiz mod

Gittikçe büyüyen bir yangını kendi başınıza söndürmekten

Sessiz mod

Test düğmesine basarak sessize alma işlemini etkinleştirin

Devre dışı

Hata sinyalleri

Bununla arıza sevisinin bağlantılı olmadığını dikkate alın.

devam ediyorsa, dedektör arızalıdır. Duman dedektörü si-

Yanlış kullanımdan dolayı gerekli olan arıza servisleri

nyallerine genel bakış, hangi arızanın mevcut olduğunu tespit

ücretlidir.

etmeye yönelik size yardım eder.

 Veya minol.de/rauchmelderstoerung
adresi üzerinden bize mesaj atın.



 Yangın durumunda lütfen derhal itfaiyeyi
veya 112 acil çağrı numarasını arayın.



Cihazı hiçbir zaman kendiniz açmayın. Onarımı da kendiniz
yapmaya çalışmayın.
Bir arıza durumunda Minol servisi size 24 saat boyunca
0711 9491-1999 numaralı telefon numarası üzerinden hizmet
sağlayabilir (bkz. soldaki bilgi kutusu).

Bkz. Hata sinyalleri altındaki açıklama
Kapalı

Kapalı

Kapalı
Sinyal örneği

Kırmızı LED

Pil arızası

Her 46 saniyede bir kısa süreli
ses sinyali 1

Her 46 saniyede bir 2 kez kısa süreli
yanma 1

Ölçüm odası
kirliliği

Her 46 saniyede bir 2 kısa süre- Her 46 saniyede bir 2 kez kısa süreli
yanma 1
li ses sinyali 1

Odayı iyice havalandırın. Olası sebep, havalandırma sayes-

Dedektör hala sinyal sesi veya görsel sinyal (LED) vermeye

Yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla yanma

Sonik sensör

Sarı LED

Gerekli işlem
Cihazı derhal değiştirin
Müşteri servisinin
çağrılması

Her 46 saniyede bir kısa süreli
yanma, aynı anda kırmızı LED ile
birlikte

Test tuşu hatası

Her 46 saniyede bir kısa süreli
yanma

Sonik verici arızalı

Her 20 saniyede bir 2 kez kısa
Her 20 saniyede bir 2 kez kısa süreli
süreli yanma, aynı anda kırmızı
yanma 1
LED ile birlikte 1

Müşteri servisinin
çağrılması

Duman giriş açıklıkları
tıkalı

Her 20 saniyede bir kısa süreli
Her 20 saniyede bir 2 kez kısa süreli
yanma, aynı anda kırmızı LED ile
yanma 1
birlikte 1

Cihazı inceleyin,
duman girişi açıklıklarının
tıkanıklıklarını giderin

normal işletim moduna döner.



Her 46 saniyede bir kısa süreli yanma

Alarm modu

inde giderildiyse, duman dedektörü yaklaşık on dakika sonra

 Minol servisi 24 saat boyunca, geceleri, pazar

Sarı LED

ve itfaiyeye veya 112 çağrı numarasına haber verin!

Kendinizi ve diğer tüm bina sakinlerini hemen emniyete alın

Bir yangını olmadığına eminseniz:



Kırmızı LED

2 kez art arda kısa süreli yanma, aynı anda sonik
sensör ile birlikte

kaçının.



Bir arıza olduğunda ne yapılmalı?

Sonik sensör

Kısa süreli ses sinyalleri
2 kez art arda

hassasiyetini düşürür. Dedektör yine de hala etkindir!

Test düğmesine basarken duan dedektöründe duman efekti

İşletim modu

Alarm kontrolü

dakika boyunca bastırılır.

Yaklaşık 50 cm’lik çevre içerisinde duman girişini engelleyebilecek nesneleri algılayan sensör sistemi.

Çalışma modları
Normal işletim

(örneğin bir süpürgenin sapıyla). Sinyal sesi yaklaşık on

ÇEVRE/MESAFE DENETİMİ

Doğru yorumlama.

dair tüm odaları kontrol edin.

Duman dedektörünüzün aşağıda belirtilen en önemli

İşlevselliğin kontrolü için duman
dedektörü testi

Duman dedektörünün sessize alınması

Duman dedektörü sinyallerine genel bakış.

1)

Müşteri servisinin
çağrılması

Arıza göstergesi, test düğmesine basılarak yaklaşık 65 saat boyunca kapatılabilir

Gece azaltımı: Sinyal vericisi aracılığıyla akustik arıza sinyalleri, hata ilk defa ortaya çıktığında ve aynı zamanda karanlık
ortamda, ancak azami 24 saatlik bir gecikme ile verilir. Gece azaltımı ancak yaklaşık 10 ila 15 dakika sonra etkinleştirilir.

