
Daha fazla bilgiye www.eielectronics.de
adresi üzerinden üreticinin internet 
sayfasından ulaşabilirsiniz.

Duman dedektörü nedir?

Duman dedektörü bir erken uyarı cihazıdır. Doğru kullanıldığında, 
bir yangın durumunda size ve ailenize kaçmak için değerli zaman 
kazandırır. Bir duman dedektörü yangını önleyemez. Bu sebepten 
dolayı kaçış yolunuzu önceden belirlemeniz önemlidir. Alarmın 
devreye girmesi halinde ne yapılacağını evdeki herkesin bilmesi için 
durumun ciddiyetiyle kaçış planınızın tatbikatını yapınız.

Duman dedektörünüzün önemli özellik ve 
işlevleri

•  Entegre edilmiş, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip lityum pil. 
Pilin değiştirilmesi gerekmemektedir.

•   Cihazın fonksiyonelliğini denetlemek ve olası yanlış alarmları 
durdurmak için büyük test/ sessiz konuma getir düğmesi.

•  Rahatsız edici, yanıp sönen LED ışığı kullanılmamıştır, böylece 
rahat bir gece garanti edilir.      

•  Alarm sinyali, 3 m mesafede 85 dB (A) seviyesinde çok yüksek 
bir sese sahiptir. Lütfen dedektörü asla doğrudan kulağınıza 
tutmayınız, cihazla aranızda en az bir kol boyu mesafe bırakınız.

Fonksiyon ve cihaz testi

Cihazlarınız yılda bir kez profesyonel bir bakıma tabi tutulur. Buna ek 
olarak kendi güvenliğiniz için duman dedektörünüzün fonksiyonlarını 
kendiniz denetleyebilirsiniz. Bu sizin ve ailenizin cihazı ve alarm 
tonunu tanımanıza yardımcı olacaktır. 

•   Alarm devreye girene kadar test düğmesini basılı tutunuz. Kırmızı 
LED ekran çok hızlı bir şekilde, yaklaşık saniyede iki kere yanıp 
sönecektir.

•  Düğmeyi bırakmanızın ardından kısa bir süre sonra alarm kesilir.

DİKKAT: Cihazınızı asla gerçek duman ve ateşle test etmeyiniz. 
 

Temizlik ve bakım

•   Cihazın olası bir duman oluşumuna karşı hassasiyetini garanti 
altına alabilmek için cihazın toz, kir ve örümcek ağlarından 
temizlenmiş olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

•   Duman dedektörü asla boyanmamalıdır.
•   Cihazın herhangi bir şekilde zarar görmesi veya düzgün çalışmaması 

halinde lütfen müşteri hizmetlerinizle bağlantı kurunuz.

Duman dedektörünün alarm verdiği, 
ancak hiçbir yangın belirtisinin görülmediği 
durumlarda ne yapılmalıdır?

•  Bir alarm esnasında hiçbir duman oluşumu, sıcaklık veya yangın sesi 
bulunmasa bile bir yangın ihtimalinden yola çıkılmalıdır.

•  Evinizde, herhangi bir yerde küçük bir ateşin olup olmadığını titizlikle 
kontrol ediniz. 

•  Herhangi bir yerde, havalandırma sistemi üzerinden duman 
dedektörüne ulaşmış olan, örn. yemek buharı gibi duman veya 
buhar kaynağı olup olmadığını kontrol ediniz.

•   Bir ateş kaynağı tesbit ederseniz hemen daireyi/binayı tahliye 
ediniz (arka sayfadaki açıklamaları okuyunuz.).

İstenmeyen alarm durumunda yapılması 
gerekenler

1.  İstenmeyen bir alarm durumunda sadece sessiz konum düğmesine 
basmanız yeterlidir. Böylece dedektör yaklaşık 10 dakikalık bir süre 
için sessiz konuma alınacaktır.

2.  Bu durumda kırmızı LED gösterge, cihazın sessiz konumda 
bulunduğunu göstermek için her 10 saniyede bir yanıp söner.

3.  Cihaz, sessiz konuma alındıktan sonra otomatik olarak normal 
hassasiyet konumuna geçer. Daha fazla zamana ihtiyaç varsa sessiz 
konum düğmesine tekrar basınız.

İstenmeyen alarmların olası sebepleri

Yemek ve su buharı ayrıca toz ve kir oluşumu istenmeyen bir alarma 
sebep olabilir. Örneğin mutfağın konumu veya kullanım şekli sebebiyle 
alarm normalden fazla devreye giriyorsa müşteri hizmetlerinizden, 
duman dedektörünü yemek buğusundan ve/veya buharlardan daha 
az etkileneceği başka bir yere monte etmesini isteyiniz.
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Sevgili kiracımız,
Evinizdeki yeni duman dedektörleri hakkında sizi 
bilgilendirmekten mutluluk duyuyoruz ve aşağıda 
size alarmın devreye girmesi durumunda yapılması 
gerekenler hakkında birkaç öneri ve ipucu vermek 
istiyoruz.

Ei650 Serisi duman dedektörleri için 
kısa kullanım kılavuzu

2x YENDI

Rauchmelder 
Ei650
GUT (2,2)
Stiftung Warentest 1/2016

Funkrauchmelder 
Ei650W + Ei650M
GUT (2,2)
Stiftung Warentest 1/2016



Bu bölümde yangın durumunda yapmanız gerekenlere ilişkin önemli öneriler bulacaksınız. 
Burada belirtilenler tecrübe değerleridir. Bunun dışında acil bir durumda doğru 
davranabilmek için tüm hane sakinleri dairelerine özel durumları göz önüne almalıdır. 
Ei Electronics bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.

Daireyi veya binayı mümkün olduğu kadar çabuk tahliye ediniz. 
Kişisel eşyalarınızı almakla vakit kaybetmeyiniz. Daha önceden kaçış yolunu ve tüm aile 
fertleri için binanın dışında bir buluşma noktasını belirleyiniz.

Oda kapılarını sıcaklık veya duman bakımından kontrol ediniz. 
Sıcak kapıları açmayınız. Başka bir kaçış yolu kullanınız. Duman ve ateşin yayılımını 
yavaşlatmak için tüm kapıları ardınızdan kapatınız.

Yoğun duman oluşumu söz konusu olduğunda yerde emekleyiniz.  
Mümkünse ıslak bir bezle ağız ve burnunuzu kapatarak kısa nefesler alınız veya 
nefesinizi tutunuz. Bir yangında duman zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybeden kişi 
sayısı ateşin kendisi yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısından daha fazladır.

Merdiven sahanlığında duman bulunduğu durumlarda 
dairenizin kapısını mutlaka kapalı tutunuz ve dairenizde itfaiyeyi 
bekleyiniz. Pencere veya balkona çıkarak yerinizi belirtiniz.

112 acil yardım hattından itfaiyeye haber veriniz. 
isminizi ve adresinizi belirtiniz.

Aile üyelerini ve ev sakinlerini uyararak onları ve kendinizi emniyete alınız.

İtfaiyeyi bekleyiniz ve onlara evin giriş kapılarını gösteriniz. Mümkünse ve 
gerekliyse anahtarları hazır bulundurunuz.

Sadece kendi güvenliğinizi tehlikeye sokmadığınız durumlarda 
yangını söndürmeye çalışınız.

Yangın esnasında asansörleri kullanmayınız. Asansörler ölüm tuzaklarına 
dönüşebilirler.

Asla yanan bir binaya geri dönmeyiniz.

*Kaynak: Ei Electronics, Berlin İtfaiyesi

Yangın durumunda 
yapılması gerekenler*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Acil 
yardım
112

İ t faiye


