
Informacja dla uzytkownika
Rauchmelderstar (RM 680110)

Serdecznie gratulujemy 
nabycia czujnika dymu 
Rauchmelderstar firmy 
BRUNATA-METRONA
W razie pożaru trujący dym roz- 
przestrzenia się szybko i niezau-
ważalnie po całym mieszkaniu. 
Czujnik dymu chroni Ciebie i całe 
mieszkanie, gdyż ostrzega on  
odpowiednio wcześnie o dymie pożarowym – przede wszystkim 
w trakcie snu, gdy ludzki zmysł powonienia jest nieaktywny. W 
ten sposób można uzyskać wiele cennego czasu na ucieczkę w 
bezpieczne miejsce lub na wezwanie pomocy.
Jeżeli wprowadzasz zmiany budowlane i / lub zmieniasz 
sposób wykorzystania poszczególnych pomieszczeń, to 
niezwłocznie poinformuj o nich właściciela lub administrację 
budynku. 
Informacje o zasadach obchodzenia się z urządzeniem, instruk-
cje na wypadek zakłóceń w funkcjonowaniu a także o sygnałach 
eksploatacyjnych i ostrzegawczych czujnika dymu Rauchmel-
derstar zawiera instrukcja obsługi. Jeżeli zaistnieją jakiekolwiek 
niejasności, jeżeli czujnik dymu Rauchmelderstar zasygnalizuje  
uszkodzenie lub będzie wielokrotnie sygnalizował alarm, prosimy 
o telefoniczny kontakt z naszą ‘gorącą linią’ – dostępną przez 24 
godziny dziennie:

‘Gorąca linia’ czujników dymu BRUNATA-METRONA:

01806 161616
(20 eurocentów za połączenie z niemieckiej sieci stacjonarnej; z telefonów mobilnych

maksymalnie 60 eurocentów za połączenie)

Weiterführende Unterlagen stehen Ihnen unter www.brunata-metrona.de zum Download zur Verfügung.
Further information is available for download at www.brunata-metrona.de.
Vous trouverez d‘autres documents à télécharger sur www.brunata-metrona.de.
Altri documenti possono essere scaricati da www.brunata-metrona.de.
Encontrará demás documentación para descargar en www.brunata-metrona.de.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα www.brunata-metrona.de.
Daha ayrıntılı bilgi içeren belgeleri, www.brunata-metrona.de adresinden indirebilirsiniz.
Дополнительная документация доступна для скачивания на сайте www.brunata-metrona.de.
Dalsza dokumentacja jest dostępna pod adresem www.brunata-metrona.de, skąd można ją ściągnąć.
Opširniju dokumentaciju možete preuzeti na stranici www.brunata-metrona.de.
Dokumente të tjera mund të gjenden për shkarkim në www.brunata-metrona.de.

.www.brunata-metrona.de ويمكنك تحميل مزيد من البيانات ذات الصلة من خالل الموقع اإللكتروني      
Dikarin belgeyên bêtir di www.brunata-metrona.de da binêrin u daxîn bikin.

Producent: Atral-Secal GmbH, model RM 680110

BRUNATA-METRONA jest członkiem kampanii
„Czujniki dymu ratują życie”
forum Brandrauchprävention e.V.
www.brunata-metrona.de
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