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Yangın sırasında ne yapmak gerekir?

Yangın Acil: 112

Sakin olun.

Evde bulunan kişileri uyarın. 
Çocuklara, engellilere, yaşlılara ve 
hastalara yardım edin.

Bütün kapıları ve pencereleri arkanızdan 
kapatın.

Evi mümkün olduğunca erken terk edin. 
Asansörü kullanmayın. 
İtfaiyeye haber verin. 

Uyarı:
Yangın detektörleri, yangınları tespit etmeye yardımcı olur. Bununla 
birlikte yangını söndürmez, yangın oluşumunu engelleyemez veya 
itfaiyeye haber vermez. 

Yangın tehlikesi söz konusu olduğunda, cihaz sizi tehlikeye karşı 
uyaracak şekilde yüksek bir tonlu bir ses çıkarır. Uyku halindeki 
insanların ve hayvanların ölümcül gazların kokusunu alamadığını 
unutmayın. Yanıcı gazların 3 ila 6 kez solunması ölümcül sonuçlar 
doğurabilir.

Duman detektörlerinin üretiminde ve bakımında büyük özen 
gösterilmesine rağmen bu cihazlarda herhangi bir arıza meydana 
gelebilir. 

Ateşle, yanıcı materyallerle ve teknik cihazlarla çalışırken yangın 
tehlikesi ile ilgili önlem alınımına özen gösterilmelidir.

Cihazda bir arıza fark ederseniz derhâl müşteri hizmetimizi arayın.
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Artık sizi, bizim duman detektörlerimiz koruduğu için mutluyuz. 
Cihazların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için bu kul-
lanım talimatlarının içeriğini dikkatli bir şekilde okuyun:

Duman detektörüne kasti bir şekilde direkt olarak tutul-
madığı sürece sigara dumanı duman detektörünü aktif hale 
getirmez.

Duman detektörünün alarmı aktif olduğunda gerçekten bir 
yangın olup olmadığını kontrol edin. 

Bir yangın durumunda derhâl arka sayfada verilen talimatları 
takip edin. 

Cihazın uyarı verme işlevinde sorun varsa normal bir bip 
sesi duyulur. (Yardım sinyali) Bu ses, sizi bataryanın azaldığı 
ya da kirlendiği konusunda uyarabilir. Bu durumda  
WBM’ye haber verin.

Arıza alarmlarının önüne geçmek için duman detektörü bu tür 
çevresel faktörlere karşı korunmalıdır. Detektörün elektrikli 
süpürge ile düzenli bir şekilde temizlenmesi, cihazın sorun-
suz bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. İtfaiyenin gereksiz 
yere alarma geçmesini önlemek için arıza alarmları konusunda 
komşularınızı bilgilendirin. 

Yemek yaparken mutfağın her zaman iyi bir şekilde hava-
landırıldığından emin olun. Arıza alarmları, test/durdurma düğ-
mesine basılarak durdurulabilir. (bkz. şekil)

Duman detektörünün çevresinde bulunan hava girişlerinin hiç-
bir şekilde toz, kir boya ya da yapışkan bant ile kaplanmadığın-
dan emin olun.

Onarım:
Cihazın onarımı sırasında duman detektörü, hafif bir şekilde 
çekilerek manyetik taşıyıcısından çıkarılmalı ve kirden uzak tu-
tulmalıdır. İşlem tamamlandıktan sonra duman detektörünü ma-
nyetik taşıyıcısına geri koymayı unutmayın. Cihazın kurulum yeri 
değiştirilmemelidir.

Cihazın çalışmasının güvence altına alın-
ması: Duman detektörleri, çalışabilirliğini 
düzenli olarak kontrol eder. Cihazın çalışıp 
çalışmadığını kontrol etmek için her üç ayda 
bir test/durdurma düğmesine basmanız ge-
rekmektedir. Tüm alt yüzey, test/durdurma 
düğmesi işlevi görür. Bu sensör alanına ba-
sarak cihazı ya da bir sesini (yardım sinyali) 
geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Lütfen dikkat edin:
Aşağıda belirtilen çevresel etkiler, duman detektörünün  
arızalanmasına neden olabilir: 
 Yemek pişirme sırasında meydana gelen şiddetli su buharı ve     

   yağ buharı  
 Büyük sıcaklık dalgalanmaları
 Oda spreyleri, koku spreyleri, böcek öldürücü spreyler 
 çiçek poleni, inşaat tozu, talaş ve ince toz 

Bakım Talimatları:  
Arızaların meydana gelmesini önlemek ya da parçaların çalıştığın-
dan emin olmak için cihazı yılda en az bir kez kontrol edin. Lütfen 
aşağıdakilere dikkat edin: 
 Tüm salonlarda ve koridorlarda duman detektörü mevcut mu?
 Tüm duman girişleri kirden arındırılmış mı?
 50 cm mesafede cihazın çalışmasına engel olabilecek nesneler        

   var mı? (Havalandırma kapağı, lamba, bitki)
 Her bir duman detektörünü kontrol etmek için test düğmesine  

   basın. Eğer onay sesi geliyorsa cihaz kullanıma hazır demektir. 

Testlerin sonuçları ve alınan önlemlerin belgelenmesi  
gerekmektedir. Bu gerekliliklerden herhangi biri yerine  
getirilmemişse lütfen WBM ile iletişime geçin.


