
Kullanım bilgileri
Duman dedektörü GENIUS 

BRUNATA-METRONA duman dedektörü yardım hattı:

01806 161616
(Almanya içi sabit hatlardan yapılacak aramalarda arama başına 20 Cent; cep telefonundan yapılacak

aramalarda arama başına maksimum 60 Cent)

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.

Üretici: HEKATRON

BRUNATA-METRONA, “Yangın Dumanına Karşı
Koruma Derneği” (Brandrauchprävention e.V.)  
forumunun “Duman Dedektörleri Hayat Kurtarır”  
kampanyasına üyedir.
www.brunata-metrona.de
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BRUNATA-METRONA  
GENIUS duman dedektö-
rünüzü güle güle kullanın
Bir yangın halinde öldürücü duman, 
tüm evin içine hızlıca ve genelde 
fark edilmeksizin yayılır. Duman 
dedektörü, sizi ve evinizi korur, 
çünkü yangın dumanına karşı 
zamanında uyarır, özellikle de  
insanın koku duyusunun aktif olmadığı uykuda iken. 
Bu sayede kendinizi güven altına alabilmeniz ve yardım çağır-
manız için gereken o son derece değerli zamanı kazanmış olur-
sunuz.
Odalarda yapılacak inşaata ve / veya kullanıma ilişkin de-
ğişikliklerde lütfen ev sahibinize / yöneticinize vakit kay-
betmeksizin haber veriniz. 
Cihazın nasıl kullanılacağı, arıza halinde yapılması gerekenler ve 
GENIUS duman dedektörünün çalışma ve uyarı sinyalleri hak-
kında kullanım kılavuzu size bilgi vermektedir. Bunun dışında  
belirsizlikler olması, duman GENIUS 'in arızalanması veya 
mükerrer olarak alarm çalması halinde, lütfen – günün 24 
saati emrinizde olan – telefon yardım hattımıza başvurunuz:

Türkisch


