
„Duman dedektörleri hayat kurtarır!“

MINOL DUMAN DEDEKTÖRÜ 
HİZMETİ
MİNOPROTECT 3 RADIO‘LU

Minol Messtechnik
W. Lehmann GmbH & Co. KG
Nikolaus-Otto-Straße 25
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0711 94 91 - 0 
Faks 0711 94 91 - 237
E-posta info@minol.com
Internet www.minol.de

Kısaca en önemlileri:

Sakinliğinizi koruyun

Yangını bildirin
 
  

Güvenli bir yere kaçın
   
 

Yangını söndürmeye çalışın

Yangın bildiricisini devreye alın

Acil çağrı

Tehlike altındaki kişileri uyarın. 
Pencere ve kapıları kapatın. 
Yardıma muhtaç olanları 
yanınıza alın. İşaretlenmiş kaçış 
yollarını takip edin.

Asansörü kullanmayın  
Toplanma yerini arayın
Talimatlara dikkat edin

Yangın söndürücüsü kullanın

Duman DedektörüMinol – değerli olan her şey

Değerli İpuçları Önemli UyarılarÖnemli Uyarılar
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Evde yaşayan herkes, meydana gelmesi durumunda 
tanımlayabilmesi için duman dedektörünün uyarı tonu ve 
bildirim sistematiği hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bir ateş 
oluştuğunda daha önce hazırlanmış ve çalışılmış bir kaçış 
yolu hayat kurtarabilir. Evde yaşayanlarla ortak kaçış yolunu 
görüşün ve birlikte buradan geçin. Kaçış yollarında engeller 
bulunmamalıdır. Bu nedenle engellerin oluşmamasına ve bu 
nedenle de binadan kaçarken sorun yaşanmamasına dikkat 
edin. Ciddi bir durumda kapıyı açmadan önce ellerinizle kontrol 
edin. Kapı sıcak ise arkasında bir yangın olabilir. Kapıyı kapalı 
bırakın ve başka bir kaçış yolu arayın. Kapının açılması ne-
deniyle oluşacak bir hava girişi alevi daha da büyütebilir. Kişisel 
eşyalarınızı toplamakla zaman kaybetmeyin. Bunların yeri dol-
durulabilir, hayatınızın yeri doldurulamaz! Evde yaşayan herke-
si bilgilendirin ve olabildiğince çabuk binadan çıkın.

Oda değişikliğinde Minol servisi duman dedektörüne 
yönelik tadilatın veya duman dedektörünün yerinin 
değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol eder.

Hazırlanın

Mutfak veya su buharı nedeni-
yle meydana gelen istenmeyen 
bir alarmda duman dedektörü 
kolayca test düğmesiyle yakl. 
10 dakika „sessize alınabilir. Bu 
süreçte kırmızı LED saniyede 
yakl. 1 kez yanıp söner. Örn. 
bir süpürge sopasıyla kolayca 
sessize alınabilir ve bu sayede 
duman dedektörünün devreye 
girme hassasiyeti azaltılır. Buna 
rağmen duman dedektörü hala etkindir! Hatalı alarmda sessize 
alındığında 10 dakika sona sıfırlama gerçekleşir! Normal du-
rum tekrar oluşturulur.

Aşağıdaki uyarıyı kesin ve evde her zaman erişilebilecek bir yerde saklayın - 
Güvenliğiniz için.

Sessize Alma
Duman dedektörleri aerosoller, temizlik maddeleri veya suyla 
temas ettirilmemelidir. Dış kirleri hafif nemli bir bezle giderin. 
Tozlar ve tiftikler antistatik yüklenmiş bir toz alıcısıyla giderin. 
Dikkat! Piller (pil seti veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya 
benzeri aşırı ısıya maruz kalmamalıdır.

Bakım ve Koruyucu Bakım

Minol Duman Dedektörü Müşteri Hizmetleriniz

Telefon: 0711 9491-1999

Duman dedektöründeki bir arıza durumunda Minol Müşteri 
Hizmetleri size yardımcı olur. Geceleri, hafta sonları ve tatil 
günlerinde de yedi gün 24 saat hizmetinizdedir. 

Dikkat! Yangın durumunda derhal itfaiyeyi 112 
numaralı telefondan bilgilendirin.



Minol Duman Dedektörü Önemli Uyarılar Değerli İpuçları Minol‘a doğrudan bağlantınızDeğerli İpuçları

Duman dedektörlerin montaj yerleri DIN 14676 Uygulama Nor-
munda bağlayıcı biçimde düzenlenmiştir. Duman dedektörleri 
bu nedenle asıl montaj yerinden çıkarılmamalı ve başka bir yere 
takılmamalıdır. Duman dedektörlerin görevi, oluşan yangınları du-
man oluşumuyla erken tespit etmek ve sizi tehdit eden tehlikeye 
karşı uyarmaktır - özellikle gece siz ve koku duyunuz uyurken. Bu 
nedenle kendi güvenliğiniz için duman dedektörünün işlevselliğine 
dikkat edin. Duman dedektörünün üzerine boya sürmek, duvar 
kağıt yapıştırmak veya üzerini kapatmak arızalara ve hatta cihazın 
devre dışı kalmasına yol açar. Duman dedektörüne doğrudan bir 
lambayı veya ışığı tutmamaya dikkat edin. Nikotin ve sinek ilacı 
gibi faktörler yanlış alarmlara yol açabilir. Duman dedektörleri 
örn. yatakta sigara içildiğinde, çocuklar açık ateşle oynadığında 
veya dışarı sızan gaz nedeniyle patlamalar meydana geldiğinde 
yardımcı olamaz. Duman dedektörlerin kurulumu yangına karşı 
koruma konseptininin sadece bir bölümü olabilir. Duman dedektör-
leri bina sigortalarının veya başka türdeki sigortaların yerini almaz.

Önemli Uyarılar

Arızalar
Cihaz hatalı bir alarm verirse öncelikle duman uyarı testini 
yürünün. Arıza gösterilmeye devam edilirse danışılacak kişiyi 
veya kapıcınızı bilgilendirin. Cihazı kesinlikle açmayın. Onarımı 
da kendiniz yapmaya çalışmayın.

Yanlış Alarm

Duman Uyarı Testi
Otomatik testin yürütülmesi için duman dedektörü temel plakaya 
doğru şekilde sabitlenmelidir.
1. Duman dedektörünün ön tarafındaki kırmızı LED etkin 

olduğunu göstermek şimdi her 46 saniyede bir kez yanıp sön-
melidir.

2. Test düğmesine kısaca basılarak işlev kontrolü. Test 
düğmesine kısaca basın ve bırakın. 2 kez arka arkaya kısa 
ses sinyalleri verildiğinde ve buna ek olarak kırmızı LED ritmik 
şekilde yandığında duman dedektörü sorunsuzdur.

3. Bir hata mevcut değilse duman dedektörü tekrar asıl işletim 
moduna geçer.

4. Duman dedektörü düzenli olarak test edilmelidir (ayda bir kez 
test edilmesi önerilir).

Dikkat: Test düğmesine basıldığında tüm duman dedektörü kon-
trol edilir. Bu nedenle dedektörü açık bir alev veya ateşle test 
etmeye çalışmayın.

Yardım gerekiyor mu? Minol servisi geceleri, hafta sonları ve tatil 
günlerinde de 0711 94 91-1999 numaralı Müşteri Hizmetleriyle 
hizmetinizdedir. Ancak bununla birlikte bir arıza giderme hizmeti-
nin bağlantılı olmadığını belirtiriz. Yanlış kullanım nedeniyle mey-
dana gelen arıza giderme hizmetleri ücrete tabidir.

İşletim modu /Hata türü
Sinyal örneği

Gerekli önlemler
Akustik sinyal Kırmızı LED Sarı LED

Normal işletim Her 46 saniyede bir kısa 
yanma

Alarm kontrolü 2 kez arka arkaya kısa 
sinyal tonu.

Akustik sinyalle birlikte 2 kez 
arka arkaya kısa yanma

Alarm modu Saniyede 1 kez kısa 
sinyal tonu.

Akustik sinyalle birlikte 
saniyede 1 kez yanma.

Bir yangının olup olmadığını kon-
trol edin ve gerektiğinde kendinizi 
güvene alın

Pil uyarısı 
(düşük pil kapasitesi)

Her 46 saniyede bir kısa 
yanma.

Her 20 saniyede bir 
kısa yanma 1)

Danışılacak kişiyi bilgilendi-
rin, 30 gün içerisinde cihazın 
değiştirilmesini sağlayın

Pil arızası 2) Her 46 saniyede bir kısa 
sinyal tonu.

Her 46 saniyede iki kez kısa 
yanma.

Danışılacak kişiyi bilgilendirin, 
cihazın derhal değiştirilmesini 
sağlayın

Ölçüm bölmesi kirliliği 2) Her 46 saniyede iki kısa 
sinyal tonu.

Her 46 saniyede iki kez kısa 
yanma.

Danışılacak kişiyi bilgilendirin, 
cihazın değiştirilmesini sağlayın

Test düğmesi hatası Her 46 saniyede bir kısa 
yanma.

Kırmızı LED‘le birlikte her 46 
saniyede bir kısa yanma

Danışılacak kişiyi bilgilendirin, 
cihazın değiştirilmesini sağlayın

Sinyal vericisi hatalı 2) Her 20 saniyede iki kez kısa 
yanma.

Kırmızı LED‘le birlikte her 20 
saniyede bir iki kez kısa yanma

Danışılacak kişiyi bilgilendirin, 
cihazın derhal değiştirilmesini 
sağlayın

Duman giriş delikleri 
tıkalı 2)

Her 20 saniyede iki kez kısa 
yanma.

Kırmızı LED‘le birlikte her 20 
saniyede bir kısa yanma

Cihazı kontrol edin, duman giriş 
deliklerinin girişini engelleyen 
durumları giderin

Sessize Alma Saniyede 1 kez yanma.

Belirli bir konsantrasyonda duman veya toz partikülleri içerisi-
ne sızdığında duman dedektörü alarm verir. Tadilat çalışmaları 
sırasında delme çalışmaları veya zımparalama nedeniyle 
oluşan ince toz ölçüm bölmesine ulaştığında yanlış alarm verile-
bilir. Bu nedenle tadilat çalışmalarında duman dedektörünün bu 

süre boyunca yerinden çıkarılmasına veya üzerinin örtülmesine 
(hırsızlık alarmı etkin değilse) dikkat edin. Üzeri boyanmış du-
man dedektörleri işlevselliklerini kaybeder. Yanlış alarmlar mut-
faktan veya banyodan duman (yemek pişirirken) veya su buharı 
duman dedektörünün bulunduğu diğer odalara ulaştığında 

da verilebilir. Bu durum yemek pişirirken mutfak kapısının 
kapatılmasıyla önlenebilir. Ancak yine de bir alarm verilirse 
duman dedektörü test düğmesiyle „sessize alınabilir“. Sessi-
ze alma tuşuna bastıktan sonra evinizi iyice havalandırmanız 
önemlidir. Uyarı: Pil bitmek üzere olduğunda sinyal verildiğinde 
veya sürekli devam eden bir arıza göstergesi durumunda saat 
ibresinin tersi istikametinde yapılan kısa bir çevirme hareke-
tiyle duman dedektörü temel plakadan çıkarılmalıdır (hırsızlık 
koruması etkin değilse). Sinyal derhal durur.

İşletim Modu
Duman dedektörünün ön tarafındaki kırmızı LED etkin olduğunu 
göstermek için her 46 saniyede bir yanıp söner. Bunun dışında 
cihaz karanlık ortamda optik göstergelerin aydınlatma parlaklığını 
azaltabilir (gece azaltması).

Ortam Algılamasının Kullanılması
Duman dedektörü serbest duman girişini kontrol eden cihaz 
taraflı sensörlere sahiptir. Tadilat önlemleri gibi kısa süreli 
kısıtlamalar arıza bildirimlerine yol açmaz. 10 gün ve daha fazla 
devam eden uzun süreli kısıtlamalar Minol‘de bir arıza giderme 
başlatılacak şekilde bir bildirime yol açar. Bu nedenle duman de-
dektörünüzün asıl montaj yerini değiştirmeyin

1) Arıza göstergesi test düğmesine basılarak sürekli olarak kapatılabilir
2) Arıza göstergeleri test düğmesine basıldığında yakl. 65 saat için kapatılabilir

Sinyal vericisi aracılığıyla verilen akustik arıza sinyalleri hata ilk kez meydana geldiğinde ve aynı zamanda karanlık bir ortamın olması 
durumunda maksimum 24 saatlik bir gecikmeyle verilir (gece ertelemesi). 

85 dB (A)‘lik 
sinyal vericisi

Hata göstergelerinin 
anlaşılabilmesi için gece 
azaltmalı kontrol lambası 

(sarı)

Gece azaltmalı 
kontrol lambası 
(kırmızı) cihazın 
işlevselliğini 
gösterir

Sessize almak için 
büyük test düğmesi 

– (çapı: 45 mm)

En az 70 cm etrafta bulunan ve duman girişini 
engelleyebilen cisimlerin algılanmasına yönelik 

ortam/mesafe kontrol sensörü

Minol Duman Dedektörü Müşteri Hizmetleriniz

Telefon: 0711 9491-1999

Duman dedektöründeki bir arıza durumunda Minol Müşteri 
Hizmetleri size yardımcı olur. Geceleri, hafta sonları ve tatil 
günlerinde de yedi gün 24 saat hizmetinizdedir. 

Dikkat! Yangın durumunda derhal itfaiyeyi 112 
numaralı telefondan bilgilendirin.


