
Sıkça sorulan sorular
Duman detektörleri nasıl çalışır?

Duman detektörlerinde, bir ışık kaynağının bel-
li aralıklarla kısa süreliğine açıldığı bir ölçüm odası 
vardır. Duman partikülleri ölçüm odasına girerse, bura-
da oluşan saçılmış ışık, bir fotoseli aktive eder. Bunun 
sonucunda yüksek bir sinyal sesi çıkaran alarm cihazı 
tetiklenmiş olur. 

Duman detektörünün çalışır durumda kalması için 
ne yapabilirim?

Cihazı zararlı olabilecek çevresel etkilerden koruyun 
(Örn; Polen, böcekler). Takılı duman detektörünün 
bulunduğu ortamda, yanlış alarm neticesinde gerekli 
olan çalışma sırasında ya da bir yenileme durumunda 
detektör geçici olarak kapatılmalı veya çıkarılmalıdır. 
(Detektörü çıkardıysanız cihazı güvenli ve korunmuş 
bir şekilde saklayın. Örn; fermuarlı buz torbasında) 
İşlem tamamlandıktan sonra duman detektörü aynı 
yerine tekrar takılmalı, çalışmaya hazır hale getirilmeli 
ve kontrol edilmelidir. (Kullanım talimatlarına bakınız.)

Duman detektörü başka nedenlerle aktive olabilir 
mi? (Örn; yemek pişirme sırasında)

Evet! Şiddetli su buharı, pişirme, kızartma, fırın-
lama sırasında çıkan buharlar alarmın aktive ol-
masına neden olabilir. Bunlar genel olarak yanlış 
alarmların nedenleridir. Yanlış alarm durumunda pen-
cereleri açın ve odayı havalandırın. Alarmın aktive 
olmasına neden olan etken ortadan kalktıktan son-
ra duman detektörü normal haline geri dönecektir. 

Cihaz bakımını kendim yapmak istemiyorsam/ 
yapamıyorsam bakım için başka bir alternatif daha 
var mı?

Evet. Duman detektörlerinin düzenli olarak çalışabil-
mesi amacıyla bakım işlemini kendiniz yapamıyorsanız 
ya da yapmak istemiyorsanız, üçüncü bir tarafa baş-
vurabilirsiniz. İlgili hizmetler hakkında bilgi, montaj ta-
rihi alındıktan sonra tarafınıza iletilecektir.

Şu anki yerinden memnun değilsem duman de-
tektörünün yerini değiştirebilir miyim?

Hayır! Duman detektörleri, DIN 14676 direktifleri 
uyarınca konumlandırılır. Duman detektörleri ancak 
bu sayede size en uygun korumayı sunabilir. Cihazların 
kurulum bu nedenle yerleri bağlayıcı bir şekilde belir-
lenmiştir ve değiştirilmemelidir. 
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Alarm durumunda ne 
yapmalı?
 Sakin olun ve evinizi kontrol edin 

  (Duman, koku, ısı, alev)

 Yanlış alarm durumunda: Test/durdurma 
  düğmesine basın. Cihaz üzerindeki kullanım 
  talimatına bakın. 

 Yangın/duman durumunda: İnsanları ve 
  hayvanları emniyete alın. Komşularınızı uyarın

 İtfaiyeyi arayın: 112

 Tüm pencereleri ve kapıları arkanızdan kapatın

  Evi derhal terk edin           

  Asansörü kullanmayın
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