
Açıklamalar ve irtibat verileri

DİKKAT: Duman dedektörünün pillerini çıkartmayı, 
tekrar doldurmayı ya da yakmayı denemeyin. Patlaya-
bilir.

Duman dedektörünü, hasar durumunda ya da işlev 
bozukluğunda kendiniz tamir etmeyi denemeyin. Her 
zaman Gewobag Servis merkezi ile irtibata geçin.

Bu broşürde belirtilen bekleme ve temizleme işleri 
dışında lütfen cihazda kendi kendinize işler yapmayın. 
Lütfen Gewobag Servis merkezi ile irtibata geçin. 

Yetkili kişi:
Servis merkezi
E-posta: service@gewobag.de
Telefon: 0800 4708-800 (ücretsiz)
Faks: 030 4708-4510

Daha fazla bilgi almak için
www.gewobag.de/rauchwarnmelder
www.gewobag.de/brandschutz

3

2

1

1  Test/Sessiz düğmesi
  duman dedektörünün altındaki tüm kapak 
 duman dedektörün manüel denetlenmesi için
  Yanlış alarmda sessize alınması: 

Bkz. Bölüm 5 "Cihazın sessize alınması"

2  Duman girişi için yanlarda boşluklar
  boşluklar sayesinde odanın havası duman bölümüne 

ulaşır
  her zaman toz, kir vs.'den arındırılmış olmalı
  kesinlikle bantlanmamalı, üstü kapatılmamalı ya da 

boya ile boyanmamalı

3  LED
  Kırmızı: Normal çalışmada LED yanıp söner, eğer 

cihaz alarm durumunda ise ve eğer duman dedek-
törü hata mesajı veriyorsa (pil boş, duman bölü-
münde hata). Duman dedektörü modeli: 

Hager TG600AL

 Duman dedektörü 
 Hager TG600AL  
  Bakım, kiracının görevidir 

Gewobag Wohnungsbau-
Aktiengesellschaft Berlin
Postfach 21 04 50, 10504 Berlin

www.gewobag.de



Sayın Kiracı, 

Duman dedektörün çalışmaya hazır olmasını de-
netlemek kiracının görevidir. Lütfen cihazı düzenli 
aralıklarla, en az senede 1 kez test edin ve temizleyin. 
Duman dedektörünün fonksiyonlarını bilmek bunun 
için gereklidir.

1. Normal çalışma 
Duman dedektörü normal çalışma modunda iken sizi 
rahatsız edebilecek hiç bir duyulur belirtiler yoktur. 
Ancak dedektör çalışmaya hazır olduğunu, her 10 
saniyede kırmızı LED ışığının 1 kerelik yanıp sönme 
işaretiyle haber verir. 

2. Alarm durumu
Dedektör duman tespit ettiği an bir sinyal sesi verme-
ye başlar. Kırmızı LED ışığı hızlı yanıp söner ve alarm 
sinyali 85 dB ile (3 m aralıkta) işitilir.

3. Kendini otomatik denetleme
Cihaz düzenli aralıklarla, algılanamayan bir kendi ken-
dine test gerçekleştirir. 

4. Cihazın ömrü
Duman dedektörü 10,5 sene ömrü olan 3-V lityum pi-
line sahiptir. Bu çalışma süresinden sonra pil Gewobag 
tarafından değiştirilir.

5. Cihazın sessize alınması
Eğer dairenizde duman yoğunluğu olan işler yapıyor-
sanız duman dedektörünü sessize alabilirsiniz. Alarm 
tetiklenmeden sessize almak mümkündür.

Sinyal sesi duyulana kadar lütfen aşağıda görülebilir ci-
haz kapağına basın. LED ışığı bu esnada her iki saniyede 
1 kez yanıp sönerek cihazın artık yaklaşık 15 dakikalık 
bir süre için devre dışı (sessiz) bırakıldığının sinyalini 
verir. Bu esnada verici alarm veremez. Zamanın dolması 
ile cihaz tekrar kendi kendine normal çalışma durumu-
na geri gelir.

6. Pil zayıflamasında hata mesajı
Eğer duman dedektörü yaklaşık her 60 saniyede 2 
kez bipliyor ise ve kırmızı LED her 5 saniyede 2 kez 
yanıp söner, bu lityum pillerinin neredeyse tükenmiş 
olduğunu ve duman dedektörünün değiştirilmesi ge-
rektiği anlamına gelir. Sesi kapatmak için lütfen sessiz 
düğmesine basın. Ardından 8 saat boyunca bip sesi 
bastırılır. Lütfen Gewobag Servis merkezi ile irtibata 
geçin.

7. 
 
Duman bölümünde kirlenme sebebiyle hata mesajı

Eğer duman dedektörü yaklaşık her 60 saniyede 8 kez 
bipliyor ise ve kırmızı LED her 8 saniyede 8 kez yanıp 
sönüyorsa bu, duman bölümünün kirlendiğini ve du-
man dedektörünün kontrol edilmesi ve temizlenmesi 

gerektiği anlamına gelir. Hata oluşumu devam ediyor 
ise dedektörün değiştirilmesi gerekmektedir.

8. Açık mutfaklarda yanlış alarm
Mutfaklar, duman dedektörleri bulundurma görevin-
den açıkça muaftır ancak oturma odalarına monte 
edilmek zorundadır. Açık mutfaklarda, örneğin su ve 
yemek dumanı oturma bölümüne ulaşabilir ve orada 
yanlış alarm tetikleyebilir.

9. Yanlış alarmın sonlandırılması
Bazen duman dedektörü örneğin toz, haşereler 
veya yemek buharı sebebi ile yanlış alarm verebilir. 
Kırmızı LED ışığı hızlı yanıp söner ve alarm sinyali 
85 dB ile (3 m aralıkta) işitilir. Eğer dairede gerçek-
ten yangın olmadığından emin iseniz lütfen aşağı-
dakileri yapın:

  Cihazı "5. Cihazı sessize alma" altında belirtildiği 
gibi sessize alın.

  Örümcek ağlarından veya tozdan oluşmuş olabi-
lecek kirlilikleri kontrol edin. Gerekirse dedektörü 
temizleyin.

  Mutfak ya da banyodan gelmiş olabilecek su ve 
yemek vs. gibi buharları kontrol edin. Boya ve diğer 
buharlar da yanlış alarm tetikleyebilir.

Lütfen cihazı düzenli aralıklarla, en az senede 1 kez 
test edin ve temizleyin. Dedektörün 50 cm çevresinde, 
duman girişini engelleyebilecek eşyaların olmamasını 
ve dedektör sensörünün vantilatör ya da klima cihaz-
larının hava akımından etkilenmemesini her zaman 
sağlayın. 

1. Cihazı toz ve kirlenmelere karşı kontrol edin.
Duman dedektörleri toz ve haşerelere karşı hassastır. 
İkisi de yanlış alarmı tetikleyebilir. Dedektörünüzün 
uzun ömürlü olmasını sağlayabilmek için lütfen temiz 
kalmasına ve toz oluşmamasına özen gösterin. Ciha-
zın yakınlarındaki tüm haşereler ya da örümcek ağları 
hemen temizlenmelidir. Duman dedektörleri kesinlikle 

3. Her yıl sinyal sesini test edin.
  2'ye kadar basın. Dedektörün ön kapağında bip sesi 

alın ve tekrar bırakın. Artık test alarm devreye girer. 
Sinyal tonu 75 dB (1 metre aralıklarla) kısılmıştır ve 
böylece kulaklarınızı korur.

  Test alarmını sonlandırmak için tekrar dedektörün 
ön kapağına bir kez basın. Test alarmı artık devre 
dışı bırakıldı ve dedektör serbest bırakıldıktan kısa 
bir süre susmalıdır.

  Evinizdeki tüm diğer dedektörler için bu işlemi 
tekrarlayın.

Test düğmesine basmak dumanın etkisini simüle eder. 
Sonuçlar yanıltıcı olabileceğinden dedektörün gerçek 
duman ile test edilmesine izin verilmez.

Eğer sık sık istenmeyen alarm oluşuyorsa duman 
dedektörü hata kaynaklarından yeterli bir uzaklık-
ta yeniden konumlandırılabilir. Lütfen Gewobag ile 
irtibata geçin.

10. Cihazın arızalanması
Pil arızası (kırmızı yanıp sönen LED ışığı) ya da pil 
gücünün zayıfladığını tespit ederseniz lütfen hemen 
Gewobag Servis Merkezi ile irtibata geçin. Cihaz 
kontrol edilecektir.

11. Daha fazla bilgi ile kullanım talimatı
Duman dedektörünün tam fonksiyon 
şekli ve kullanımı ile ilgili daha fazla 
bilgi için lütfen kullanım talimatlarına 
bakın.

bantlanmamalı, üstü kapatılmamalı ya da boya ile 
boyanmamalıdır.

2. Duman dedektörlerini düzenli olarak temizleyin.
Toz ve örümcek ağlarını yan boşluklardan alabilmek 
için yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgenin fırça 
kısmını kullanın. Zaman zaman kapağı nemli bir bezle 
silin ve iyice kurulayın.

Düzenli temizlikte bile duman bölümünde kir oluşabi-
lir ve alarm tetiklenebilir. Bu oluyorsa duman dedektö-
rü bir uzman firma tarafından onarılmalı ya da değiş-
tirilmelidir. Lütfen Gewobag Servis merkezi ile irtibata 
geçin. Cihaz kontrol edilecektir.

DİKKAT: Dedektörün fonksiyonlarını asla açık ateşle 
test etmeyin. Dedektör alev alabilir ve donanımları 
hasar görebilir. 

4. Uzman firma tarafından bakım
Cihazların bakımını kendiniz yapamıyorsanız lütfen 
Gewobag'a başvurun. Bakım işlerini üstlenebilecek 
bir firmayı memnuniyetle size tavsiye ederiz. Burada 
oluşabilecek masrafları üstlenmelisiniz.

Uzman bir firmayı görevlendirdiğiniz de, fonksiyon 
testleri DIN 14676'ya göre en az senede 1 kere +/- üç 
ay yapılmalıdır.

Güvenli bilgi 

Cihazın senelik kontrolleri

Güvenli bilgi 

Duman dedektörünün fonksiyonları
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