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Kullanım Kılavuzu
Duman Dedektörü RM 680110



  Her 2 saniyede bir yüksek sesli uyarı tonu

  LED her 2 saniyede bir 1 kez yanıp söner

Alarm

2
Sek.

2
Sek. Alarm

  Her 5 dakikada bir 3 kez kısık sesli uyarı tonu

  LED her 5 saniyede bir 1 kez yanıp söner
5

Min.
5

Min.

Gerätestörung

Cihaz arızası

  Her 10 dakikada bir 2 kez kısık sesli uyarı tonu

  LED her 30 saniyede bir 2 kez yanıp söner
10
Min.

10
Min.

Abstandskontrolle

Mesafe kontrolü

  Her 15 dakikada bir 3 kez kısık sesli uyarı tonu

  LED her 15 dakikada bir 3 kez yanıp söner
15
Min.

15
Min.

Demontageerkennung 

Sökme algılaması

  Test sesi (kısık hoparlör sesi)

  LED test sesiyle aynı anda yanıp söner

Funktionsprüfung

Fonksiyon kontrolü

  Sesli sinyal yok

  LED yanıp sönmez

Normalbetrieb

Normal çalışmaOK
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II. Shpjegimet

OK

I. Çalışma ve Uyarı Sinyallerine Genel Bakış

II. Açıklamalar

Alarm
Bunun için Bölüm V - Yangın durumunda yapılması gerekenler 
kısmını dikkate alınız (bkz. arka sayfa). Alarmın çalması durumun-
da RM 680110 duman dedektörünün sesini ok tuşuna basarak 
kapatın. LED her iki saniyede bir yanıp sönmeye devam eder. 15 
dakika sonra yangının nedeni ortadan kaldırılmadığı takdirde, alarm 
yeniden çalmaya başlar.

Yanlış alarm durumunda yapılması gerekenler
İnşaat tozu, su veya mutfak buharları yanlış bir alarma (yüksek 
sesli uyarı tonu) neden olabilir. Yanlış bir alarmı test tuşuna basarak 
kapatabilirsiniz. Odanın derhal iyi havalandırılmasını sağlayın.  

 
 
Uyarı tonu buna rağmen duyulmaya devam ederse, test tuşuna 
basın. Her ihtimale karşı, yanlışlıkla itfaiyeye haber vermemeleri 
için komşularınızı haberdar edin. 

Hatalı alarm durumunda yapılması gerekenler
Hatalı bir alarmı (herhangi bir neden olmadan yüksek sesli uyarı 
tonu) aynı şekilde ok tuşuna basarak durdurabilirsiniz.  
Her ihtimale karşı, yanlışlıkla itfaiyeye haber vermemeleri için kom-
şularınızı haberdar edin.

Cihaz arızası
Cihazda bir arıza meydana gelmesi durumunda, RM 680110 du-
man dedektörünün sesini ok tuşuna basarak kapatın. Kısa bir ses 
duyulur, LED yanıp sönmeye devam eder. Arıza bildiriminin sesi, üç 
gün süreyle kesilir. 
Ses üç kez kesildikten sonra, cihaz yalnızca bir gün süreyle devre 
dışına alınabilir.

Sesin kesildiği süre boyunca LED beş saniyede 1 kez yanıp sön-
meye devam eder.
Lütfen cihazın değiştirilmesini sağlayın. Bunun için bina yönetimi-
niz/ev sahibiniz ile iletişime geçin.

Mesafe kontrolü
Mesafe kontrolü nedeniyle alarm çalması durumunda, RM 680110 
duman dedektörünü test tuşuna basarak durdurun. Kısa bir ses 
duyulur, LED yanıp sönmeye devam eder. Mesafe kontrolünün sesi 
üç gün süreyle kesilir.
 

Duman dedektörüne 50 cm uzaklıkta olan tüm sabit kurulu eşyaları 
ve engelleri kaldırın. Sesin kesildiği süre boyunca, LED 30 saniye-
de 2 kez yanıp sönmeye devam eder.
RM 680110 duman dedektörünün yerinin değiştirilmesi gerektiği 
takdirde, yeniden montajın uzman biri tarafından yapılması için bina 
yönetiminizi/ev sahibinizi bilgilendirin.

Sökme algılaması
RM 680110 duman dedektörünü (tadilatlar dışında) sökmeyin. Duman dedektörünün sesi kesilemez, bunun için III. Güvenlik 

Uyarıları'nı dikkate alın.

Fonksiyon kontrolü
Test tuşuna basıldığında, RM 680110 duman dedektörü duman 
dedektörünün işlevini kontrol eden bir test gerçekleştirir. 

Bunu takiben cihazın 15 dakika boyunca ses çıkarmayacağını unut-
mayın. Bu süre içerisinde sesli bir alarm gerçekleşmez.

OK
Normal çalışma
Normal çalışmada RM 680110 duman dedektörü hiçbir sesli sinyal 
vermez ve LED yanıp sönmez.

Duman dedektörü RM 680110Kullanım kılavuzunu dikkatli bir biçimde okuyun ve saklayın!
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Fonksiyonlar

1  Mesafe kontrolü için ultrason sensörleri

2  Duman giriş menfezi

3  Test tuşu

4  Görsel bildirim için kırmızı LED

5  Sesli bildirim için hoparlör

6  Montaj için kızılötesi diyot

Duman dedektörü RM 680110

III. Güvenlik Uyarıları 

Tadilat sırasında yapılması gerekenler
• RM 680110 duman dedektörünü (tadilatlar dışında) sökmeyin.

• Evde yapılan bir tadilat sırasında cihazı çıkarın, alarmı ve duruma göre 
soketi ayrı ayrı ve tozdan arındırılmış bir biçimde, plastik bir torbada 
saklayın.

 ▫ RM 680110  duman dedektörünü boyamayın, üzerini duvar kağıdı ile 
kaplamayın veya bir şey yapıştırmayın.

 ▫ Cihazı soketten çıkarmak için gövdesini saat yönünün tersine dön-
dürün ve cihazı dışarı alın.

 ▫ RM 680110 duman dedektörü 2 haftadan daha uzun bir süre sökülü 
kalacak olursa, sesli bir bildirim yayar (bkz. Tablo "I. Çalışma ve 
uyarı sinyallerine genel bakış - Sökme algılaması"). Sokete tekrar 
taktıktan sonra, bildirim sonlanır. Sökülmüş halde iken cihazın sesi-
nin kesilmesi mümkün değildir.

• Tadilattan sonra zaman kaybetmeksizin aynı cihaz, aynı yere tekrar 
monte edilmeli ve test düğmesine basılarak çalışıp çalışmadığı kontrol 
edilmelidir. RM 680110 duman dedektörünü sokette döndürerek kulla-
nıma hazır olması sağlanmalıdır.

Gerekli mesafelere uyun
• Örn. dolaplar, perdeler, kanopiler veya lambalar gibi sabit duran 

mobilyaları, RM 680110 duman dedektörüne 50 cm'den daha yakın 
mesafelerde yerleştirmeyin.

 
Bina yönetimine/ev sahibinize aşağıdaki durumlarda 
derhal haber verin:
• Yapısal değişiklikler ve bireysel odaların kullanımında değişiklikler 

olduğu takdirde.

• İlave RM 680110 duman dedektörleri gerekli olabileceği için, örn. bir 
yatak odası bölündüğü veya bir oda bölmesi kurulduğu takdirde, ya da 
o zamana kadar oturma odası olarak kullanılan oda yatak odası veya 
çocuk odasına dönüştürüldüğünde.

Vantilatör kullanımına ilişkin uyarı
Vantilatörler, RM 680110 duman dedektörüne gelen dumanların akışını 
olumsuz etkiler ve dumanın tespit edilmesini geciktirirler.

Sabit takılı pil
RM 680110 duman dedektörünü açmayın. Pil sabit olarak  
takılmıştır ve değiştirilmesi gerekli değildir.

Montaj yalnızca sertifikalı uzmanlar tarafından yapıl-
malıdır.
Montaj, yetkili uzmanlar tarafından yapılır. Bu uzmanlar, RM 680110 
duman dedektörünü birlikte gönderilen montaj malzemesiyle (her biri için 
iki dübel ve vida) DIN 14676 uyarınca iki delikli montaj yöntemiyle monte 
ederler.

IV. Teknik Veriler
• RM 680110 duman dedektörü DIN EN 14604 standardına göre üretilmiştir ve "Q" etiketi ile öne çıkmaktadır.  

vfdb1 Yönergesi 14-01'in oldukça zorlu taleplerine göre uygulanan bir testte başarılı olunması, bunun için ön koşuldur.
• Dağınık ışık yöntemiyle duman algılama.
• Kullanım ömrü on yıl artı bir yedek yıl olan, sabit monte edilmiş pil.
• Duman giriş menfezlerinin kızılötesi ışıkla denetimi.
• Ultrason mesafe kontrolü - cihaza 50 cm mesafede dumanın girişini geciktirebilecek engellerin olup olmadığının otomatik olarak kontrol 

edilmesi.
• Düzenli otomatik fonksiyon kontrolü; istenildiğinde test tuşu aracılığıyla manuel olarak ilave fonksiyon kontrolü yapmak mümkündür.
• Kirin algılanması ve hassasiyetin izlenmesi.
• Dedektör soketten çıkarıldıktan sonra, sökme işleminin yapıldığının algılanması.
• Gece vakti yapılacak tüm bildirimler (yangın dumanı alarmı dışında) bir sonraki gün yapılır. 

RM 680110 duman dedektörü, belirli koşullar altında sınırlı bir algılama kapasitesine sahip kişiler için uygun değildir. Böyle bir durumda 
lütfen bina yönetiminize/ev sahibinize başvurun.

1 vfdb : Alman Yangınla Mücadele Derneğini Geliştirme Birliği
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Bu cihaz, RT&T 1999/5/AT sayılı yönergenin temel 
gerekliliklerine ve diğer ilgili düzenlemelerine 
uygundur.

RoHS gereklilikleri karşılanmaktadır.

1772       0682
Atral Secal GmbH

Schlangenbader Straße 40, 
D-65344 Eltville, Avrupa

1772-Q-130592

A) Apartman dairesinde yangın 

V. Yangın durumunda yapılması gerekenler

B) Merdiven boşluğunda yangın

EN 14604:2005
Duman İkaz Dedektörü RM 680110
Performans beyan no.: 1772-130592
Kullanım amacı: Yangından korunma sistemi 1
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