
 

Sade ön yüz ve kullanıcı arayüzü

• Göstergeler sadece cihaz aktif

olduğunda görünür
Sade ve büyük alarm göstergeleri

• Her açıdan görünür

Cihazın daha az dikkat çekmesini

sağlayan yuvarlak gövde

Her durum için

farklı gösterge

• Güç

• Hata  (örn. Ömür sonu)

Büyük, kolay basılır düğme

• Hata Susturma

• Alarm Susturma

• Düşük ses düzeyiyle test 

Normal Çalışma Hata Alarm

Honeywell pilli duman ve ısı alarmlarının üç modeli bulunur:

XH100, yalnızca termal algılama tekniğiyle çalışan,
BSi Kite Mark (BS 5446-2:2003, CE onaylı bir duman alarmıdır.

XS100, yalnızca optik algılama tekniğiyle çalışan,
CE EN14604:2005/AC:2008 onaylı bir ısı alarmıdır.

XS100T, daha hızlı algılama süresi, farklı yangın türleri ve 
daha az hatalı alarm için ikili algılama tekniğiyle çalışan, 
EN14604:2005/AC:2008 onaylı bir ısı ve duman alarmıdır.

Tüm modellerin kullanım ömrü ve garanti süresi 10 yıldır.

Güç (yeşil), Hata (sarı) ve Alarm  (kırmızı) olmak üzere

açıkça görülen üç büyük durum göstergesi bulunur.

Buna ek olarak, tüm modellerde sesli alarm ve TEST/SUSTURMA 
düğmesi yer alır.

2. Açıklama1. Hoşgeldiniz

Uyarılar

3. Duman ve Isı Alarmının Çalıştırılması (devamı)

3. Duman ve Isı Alarmının Çalıştırılması
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Durum Işık ve Ses Anlamı

Alarm  
(Kırmızı)

Güç
(Yeşil)

Hata
(Sarı)

Ses

NORMAL
ÇALIŞMA*

Normal çalışma

duman veya ısı yok

Ağa bağlı duman veya ısı alarmlarından birinde algılanan yangın ya da ağa

bağlı karbonmonoksit alarmı tarafından algılanan karbonmonoksit sızıntısı

Kablosuz iletişim hatası. Daha fazla bilgi için

kablosuz aksesuar kılavuzuna bakın.

Dakikada bir defa yanıp söner. *Normal Çalışma ışığı kapatılabilir (kurulum bölümüne bakın)

60 dakika boyunca 3 ses sinyaliyle birlikte ışık yanıp söner. Sıralama, her 30 saniyede bir tekrarlanır.

ALARM
Duman ve/veya ısı algılaması

UZAK DUMAN
VEYA ISI ALARMI

ya da UZAK
KARBONMONOKSİT

ALARMI** Duman veya ısı ALARMI: Sürekli 3 ses sinyali / Karbonmonoksit ALARMI: sürekli 4 ses sinyali.

Ağa bağlı cihazlar – 4 saatte bir 4 ses sinyali 4 ışık yanıp söner. Hata ağdaki tüm cihazlara bildirilir.

Hatalı cihaz – dakikada bir 3 sesli sinyal ve 3 ışık yanıp söner. Bu hata ağdaki cihazlara bildirilmez.

Dakikada bir, 1 sesli sinyal ve 1 ışık yanıp sönmer.

UZAK HATA**
Kablosuz olarak bağlanmış birimde/lerde hata

KABLOSUZ
AKSESUAR HATASI

HATA

*** Cihazın kullanım ömrü dolmuş, değiştirilmesi gerekir.

*Kurulum sırasında ışık kapatılmadıysa

**Yalnızca ek kablosuz modül kurulduğunda geçerlidir. Sadece hata veren veya tehlike algılayan alarmın susturulması bağlı alarmları da susturur.

Bölüm 1’deki uyarıya bakın.

***TEST/SUSTURMA düğmesine basılarak sessize alınmadıysa

4. Kullanımla ilgili uyarılar 

X-Series Bataryalı Duman ve Isı Alarmları
XS100T Duman ve Isı Alarmı
XS100    Duman Alarmı
XH100   Isı Alarmı

Acts for and on behalf of Life Safety Distribution GmbH,
Javastrasse 2, 8604 Hegnau, Switzerland by its
Authorised Representative Honeywell Inc.

 

Lütfen Dikkat:

İletişim

Alarm

 

 

Duman ve ısı alarm cihazlarının yanındaki noktalar cihazın tipini

gösterir.

Isı Alarmı  Duman Alarmı Isı ve Duman
Alarmı

•  •  • •  •  •

   

4. Kullanımla ilgili uyarılar

5. Alarmın test edilmesi

Test/Ölçüm modu 
Düğmeye
basma
süresi

1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s 13s 14s 15s 16s 17s 18+s

Cihaz modu Yeşil ışık + ses 

Sarı ışık + ses 

Kırmızı ışık + ses

Sınırlı sesle alarm Duraklama Yüksek sesli alarm Duraklama Uzaktan Test*

(bkz. aşağıdaki,

‘Aylık Kablosuz

Test notu)

Düğme bırakıldığında bile geçerli olur Düğme bırakıldığı anda normal moda geri döner Düğme

bırakılabilir

Aylık Kablosuz Fonksiyon Testi
Kablosuz alarm iletişimini test etmek için, alarmlardan birinde

TEST/SUSTURMA düğmesine basın ve basılı tutun. Tam sesli alarm

testi tamamlandıktan sonra, cihaz her 6 saniyede bir ses sinyaliyle

birlikte kırmızı LED ışıklı Uzaktan Test durumuna geçer. Bağlı

alarmların tamamında bu durum tekrar edilir, böylece her alarmın

aynı anda kontrol edilmesi sağlanır. Test/susturma düğmesine

tekrar basılması alarmı Normal duruma geri döndürür. Alternatif

olarak, TEST/SUSTURMA düğmesine basılmazsa alarmlar 10 dakika

sonra normal duruma geri döner.

Daha fazla bilgi için kablosuz aksesuar kullanım kılavuzunu

inceleyebilirsiniz.

 

Uyarı

Eğer alarma bulunduğunuz yerden uzanamıyorsanız düğmeye

basmak için süpürge sapı (veya benzeri) kullanın. Herhangi bir

şeyin üzerine çıkmayın.

Uyarı

Alarmı boyamayın. 

XH100 XS100 XS100T

0333
DOP-RSA002
DOP-RSA003

EN 14604:2005/AC:2008

16

11 12

Paket içeriği
   

 

  

 

 

***

***

KM 630857
BS 5446-2:2003

KM 634563
BS EN 14604:2005/AC:2008

Honeywell duman veya ısı alarmını tercih ettiğiniz için teşekkür 

ederiz. Alarm, konutlarda (yazlık evler dahil) ve konaklama amaçlı 

taşıtlarda (karavanlarda ve teknelerde) kullanım için uygundur.

Bu kılavuz, alarmın kurulması ve çalıştırılması hakkında önemli 

bilgileri içerir. Lütfen kılavuzu dikkatle okuyun ve daha sonra 

gerektiğinde de başvurabilmek için güvenli bir yerde saklayın. 

Alarmın nasıl çalıştığını evinizde yaşayan diğer kişilere de 

açıklayın.

Bir yangın tahliye planı oluşturmanız ve bu planı her ay test 

etmeniz önerilir. Evdeki herkesin gecikmeden harekete 

geçebilmesi için alarm sinyallerini tanıması önemlidir.

Tüm alarmlarda üç (kablosuz iletişim aksesuarı eklendiyse dört) 

durum göstergesi ve bir TEST/SUSTURMA düğmesi bulunur.

Yeşil GÜÇ ışığı, cihazın aktif olduğunu ve normal çalıştığını 

gösterir.

Kırmızı ALARM ışığı bir yangın algılandığını belirtir.

Sarı HATAHATA ışığı, cihazın düzgün çalışmadığını gösterir.

TEST/SUSTURMA düğmesi, cihazı test etmek ya da bir alarm 

veya hata sinyalini susturmak için kullanılır.

Normal çalışma
Cihazın normal çalıştığını göstermek için yeşil GÜÇ ışığı dakikada 

bir yanıp söner.*

Yangın algılandığında, kırmızı ALARM göstergeleri yanıp söner ve 

yüksek sesli bir alarm sürekli olarak çalar. Bu durumda derhal 

binayı boşaltmanız ve sonra acil durum hizmetleriyle iletişime 

geçmeniz gerekir (eşyalarınızı toplamak veya yardım çağırmak 

için zaman harcamayın.)

Ancak alarmın buhar, yemek dumanı veya yanmış tost gibi 

nedenlerden kaynaklanan hatalı bir alarm olduğundan 

eminseniz, hava temizlenene kadar, 5 dakika boyunca alarmın 

sessiz kalması için TEST/SUSTURMA düğmesine basabilirsiniz.

Uyarı: Eğer alarma bulunduğunuz yerden uzanamıyorsanız 

düğmeye basmak için süpürge sapı (veya benzeri) kullanın. 

Herhangi bir şeyin üzerine çıkmayın.

*Not: Yanıp sönen normal çalışma ışığını (örneğin yatak odalarında) 
devre dışı bırakmak için ilk kurulum sırasında devre dışı bırakma 
seçeneği sunulur. Daha fazla bilgi için kurulum talimatlarına bakın.

Not: Alarm SUSTURMA fonksiyonu alarmı 5 dakika boyunca sessize 
alacaktır, sonrasında alarm tam duyarlılığa sahip bir şekilde tekrar 
aktif olacaktır. Gerekirse alarm SUSTURMA fonksiyonu tekrar 
çalıştırılabilir.
Hata
Cihaz HATA HATA durumundaysa, SARISARI ışık, kısa seslerle dakikada bir yanıp 

söner (Kablosuz iletişim hatasında cihaz 3 kısa sesle sinyal verir. Bu 

durumda, daha fazla bilgi için kablosuz aksesuar kullanım 

kılavuzuna başvurun).

Otomatik test
Duman veya ısı alarmınız her 10 saniyede bir otomatik olarak 

kendini test eder.

Aylık Test
Tüm görsel ve işitsel sinyallerin çalıştığından emin olmak için duman 

veya ısı alarmının ayda bir kez test edilmesi gerekir.

Tüm ışıkları/mesajları (yeşil, sarı, kırmızı) ve azaltılmış seviyede bir 

çıkışla sesi kapsayan tam bir test yapmak için TEST/SUSTURMA 

düğmesine 1 saniye basın.

Tam 85dB ses seviyesinde test etmek istiyorsanız TEST/SUSTURMA 

düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun.

Toz ve benzeri maddeler nedeniyle kirlenmeyi önlemek için duman veya 

ısı alarmı evde toza neden olabilecek her türlü çalışma sırasında, monte 

edildiği yerden sökülmelidir. Sökülmesi mümkün değilse, çalışma 

sırasında cihazdaki delikler plastik torba veya bantla tam olarak 

kapatılmalıdır. Delikleri tıkanan cihaz, yangın veya dumanı tespit 

edemez, bu nedenle evde yapılan çalışmalarda deliklerin kapanması ve 

çalışma tamamlandığında deliklerin açılması çok önemlidir.

Cihaz güvenlik açısından kalıcı olarak mühürlenmiştir, bu nedenle 

açmayı denemeyin. Bir alarmın nedeni konusunda şüpheniz olursa, 

alarmın gerçek bir yangından kaynaklandığını varsayarak mekanı tahliye 

etmelisiniz.

Tüm Honeywell X-Serisi alarmlar (X-Serisi karbonmonoksit 

alarmları dahil) isteğe bağlı olarak sisteme dahil edilen bir 

aksesuarla, kablosuz olarak birbirine bağlanabilir. Bu şekilde 

X-Serisi alarm cihazlarının birinde bir alarm tetiklendiğinde, tüm 

bağlantılı birimlerde de yüksek sesli bir alarm (85 dB) çalınır. Bu 

özellik, büyük ya da çok katlı konutlar için ideal çözümdür. Bir ağa 

en çok 32 cihaz bağlanabilir. Bu kılavuzda, bu özellikle ilgili daha 

net bir fikir vermek için kablosuz iletişimle ilgili bazı bilgiler de yer 

alır. Kablosuz iletişim aksesuarı eklendiyse, duman ve ısı alarm 

cihazlarında Kablosuz (mavi) göstergesi de kullanılır. XH100 ısı 

alarmı, alarm cihazındaki sıcaklık 58ºC’ye ulaştığında yangın alarmı 

verir.

XS100 ve XS100T modellerindeki CE işareti, ürünlerin Avrupa 

Yönergelerine uyumlu olduğunu ve özellikle de İnşaat Ürünleri 

Mevzuatı 305/2011/AB - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne 

ilişkin EN 14604 standardına uygunluğunu teyit eder.

BSI Kitemark, ürünlerimizin ilgili kalite ve güvenlik standartlarına 

uygunluğunu garantilemek için bağımsız şekilde test edilip 

denetlendiğini gösteren sertifikasyon işaretidir.

Bir ağ üzerinde birbirine bağlı alarm cihazları varsa, bir cihazın 

hata durumunda olduğunu ve incelenmesi gerektiğini göstermek 

için diğer cihazlardaki hata ışıkları da dört saatte bir kısa sinyal 

sesiyle birlikte yanıp söner.

Bağlantılı alarm cihazlarından biri hata veya alarm 

durumundaysa, bütün bağlı cihazlar ses sinyali verir. Hata 

durumunda ya da bir tehlike algılamış olan alarm cihazı ise hem 

ses sinyali verir, hem ışığı yanıp söner. Yalnızca hata durumundaki 

veya tehlike algılamış alarmın susturulmasıyla diğer bağlantılı 

alarmlar da susar.

Hata durumundaki alarm cihazı saptandığında, ses sinyalinin ve 

ışık yanıp sönmelerinin sayısı, hatanın kablosuz iletişim hatası mı 

yoksa duman alarmı hatası mı olduğunun anlaşılmasını sağlar.

TEST/SUSTURMA düğmesine sarı LED yanıp sönene kadar 

basılması, ses sinyalini 24 saat boyunca susturabilir. Düğmeye 

tekrar basılması ses sinyalinin yeniden duyulmasını sağlar. 

TEST/SUSTURMA düğmesine iki defa basılması 24 saatlik 

süreyi yeniden başlatır. Ağa bağlı bir cihazda hata oluşması 

halinde, hata durumundaki cihazın TEST/SUSTURMA 

düğmesine basılmasıyla, ağdaki diğer alarmlar da susar. 

Tüm hataları gecikmeden incelemeniz ve düzeltmeniz gerekir. 

Hatalı alarm cihazını bulduğunuzda:

• “… tarihine kadar değiştir” ibaresindeki tarihi kontrol edin ve

süresi dolmuşsa alarmı değiştirin.

• Bir cihazın değişim tarihi geçmişse, diğer alarm cihazlarındaki

tarihleri de kontrol edin.

Not: Hata sinyali, düşük pil veya elektronik arıza ya da cihaz optik 
sensörünün toz dolayısıyla tıkanması nedeniyle verilir.

Cihazın yan tarafına basılı olan değiştirme tarihi, ömür sonu 

sinyali verilmeden önce cihazın değiştirilmesini sağlar. Bu tarih, 6 

aylık raf ömrünü de kapsar, yani cihazın değiştirilmesi gereken son 

tarihtir.

• XS100 ışık saçılımı presibiyle çalışan optik duman alarmı 

veya

• XS100T ışık saçılımı presibiyle çalışan ve ısı sensörüyle 

kombine ısı ve duman alarmı 

veya

• XH100 ısı alarmı (sadece BSI sertifikalı)

Alarm cihazında 10 yıllık ömre sahip, bakımı yapılamayan bir 

pil bulunur 

Montaj için vidalar ve dübeller

Kurulum ve bakım talimatları

Duman ve ısı alarm cihazları dış yüzeyinin, belirli aralıklarla nemli 

bir bez ve biraz deterjanla temizlenmesi dışında herhangi bir 

bakıma ihtiyaç duymaz.

Duman alarmlarında (XS100T, XS100), yanlardaki deliklerin toz 

veya kirle tıkanmadığından emin olun.

Toz ve böcek nedeniyle kirlenme duman alarmının çalışmasını 

engelleyebilir. Deliklerde toz ve diğer kirlerin bulunmadığından 

emin olmak için elektrikli süpürge kullanın.

Bu yayında doğruluk sağlamak için 

her türlü çabanın gösterilmiş olmasına 

rağmen, ortaya çıkabilecek hatalar ve ihmallerle ilgili 

herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. 

Mevzuatlar gibi veriler de değişebilir ve en yakın 

zamanda  yayınlanmış mevzuatların, standartların

ve rehber bilgilerin kopyalarını edinmeniz şiddetle 

önerilmektedir. Bu yayın bir  sözleşmenin temelini 

oluşturma amacını  taşımamaktadır. Lütfen ürün  

dokümantasyonunu ürünün ömrü boyunca saklayınız
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Duvara alarm montajı
Bazı durumlarda tavan yerine duvara ek alarmların takılması

önerilebilir. Örneğin, merdivenler gibi yüksek dikey alanlarda, ısı

ve dumanın hızla yükselerek merdiven sahanlıklarının altında

oluşabilecek “durgun hava” alanlarına uğramaması nedeniyle

alarmın duvara monte edilmesi faydalı olabilir.

Böylelikle, merdivenlerin üstünde görünür bir şekilde yanıp sönerek,

ev sakinleri aşağıya inmeden alt kattaki tehlikeye karşı uyarı

sağlayabilir.

Duvara monte edecekseniz, alarmların yukarıdan görülebilecek

bir yere, köşelerden veya engellerden uzağa yerleştirilmesi gerekir.

Alarmın duvara montajı için yapılacak işlemler tavan montajı ile

aynıdır ancak kilitleme tırnağını daha kolay ulaşabileceğiniz bir yere,

alt veya yan kısma gelecek şekilde yerleştirebilirsiniz.

 

 

  

 

7. Kurulum – Alarm kurulum noktaları
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Önerilen yerler

 

 

 

Alarm paketinin içeriği:
• 1 x Duman veya ısı alarmı

• 1 x Tavan montaj plakası

• Dübeller ve vidalar

• Kılavuz (bu belge)

 

Yanıp sönen güç ışığını kapatmak için, alarm cihazının montaj

plakasına tam olarak yerleştirilmesinden sonraki ilk 30 saniye

içerisinde TEST/SUSTURMA düğmesine beş kez basın. Düğmeye

her basışınızda güç ışığı yanıp söner. Kapatma başarılı olduysa,

yeşil GÜÇ ışığı, kısa ses sinyalleriyle birlikte beş defa yanıp sönecektir.

 

Alarmı açmak için,

1. Alarmı, merkezden 10 mm kadar ileride, tavan montaj plakasının

     üzerine yerleştirin.

2. Montaj plakasına doğru sıkıca bastırın ve kilitleme tırnağı tık sesiyle

     yerine oturuna kadar yana doğru kaydırın.

3. Cihaz yerine tam yerleştiğinde otomatik olarak açılır.

  

   

  

 

 

Tavana alarm montajı

Alarm plakaya takıldığında açılır.

Not: Bazı koşullarda, alarm duvara da monte edilebilir.

Montaj için ortadaki boşluk kullanılabildiği gibi, özel sabit bir

yerleşim gerekliyse, plakadaki iki yuva da kullanılabilir.

1. Montaj plakasını, alarmı monte etmek istediğiniz yere yerleştirin.

2. Kalemle, vida deliklerinin yerini işaretleyin.

3. İşaretli yerlere çapı 5 mm ve derinliği >25 mm olan delik açın ve

     paketteki plastik dübelleri deliklere yerleştirin.

4. Paketteki vidaları kullanarak montaj plakasını tavana vidalayın.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmlar, yatak odalarının dışındaki koridor gibi uyurken

duyabileceğiniz yerlere takılmalıdır. Bu şekilde alt kattaki

merdivenlerden yükselen dumana karşı da korunursunuz.

Alarmların bir ağda kullanılması
Ağa bağlı alarmlar, görünmeyen yerlerdeki yangın tehlikelerine

karşı erken uyarı sağlayabilirler. Aşağıda gösterildiği şekilde

çalışırlar.

 
 
 

 

Açma işlemi

Kilitleme/ bırakma

tırnağı (Çıkarılabilir)

Alarm, tavan montaj plakasından sökülerek kapatılır. Alarmı sökmek

için, kenardaki kurcalama önleyici tırnağa basın ve alarmı yana

kaydırarak montaj plakasından çıkarın. Kurcalamayı önlemek için bu

tırnak kırılmışsa, boşluğa dikkatlice küçük bir tornavida sokun ve

alarmı yana kaydırmadan önce hafif bir baskı uygulayın.

13. Alarmın kapatılması

Güvenilirlik

Sensör tipi
XS100T: Optik ve termal

XS100: Optik

XH100: Termal

Onaylar
 XS100T, XS100: CE EN14604:2005/AC:2008

XH100: 

BS5446-2:2003

BSI Kitemark sertifikası

Diğer
uyumluluklar

 
RoHS, REACh, R&TTE ve EMC

Kendi kendini
test

10 saniyede bir

Ömür/Garanti
Süresi

 
10 yıl

Çalışma Ortamı

Sıcaklık -10 °C  ile 55 °C arası

Nem %25-95 Nispi nem (yoğuşmasız)

Koruma sınıfı IPX2D

Güç Tüketimi

Güç kaynağı Uzun ömürlü lityum batarya, 3V, kapalı

Kablosuz
bağlantı

İsteğe bağlı kablosuz aksesuar

XW100 is mevcuttur

Kullanıcı Arayüzü

Dijital
ekran

 Güç: Yeşil LED

Alarm: 3 büyük kırmızı LED

Hata: Sarı LED

Kablosuz (eğer kurulmuşsa): Mavi LED

Ses 3m'de >85db - Ayırt edilebilir yangın alarmı

(3 ses)

Ek
fonksiyonlar

Sınırlı sesle test

Alarm susturma

Hata susturma (24 saat)

Boyutlar

Boyut Ø 116 mm x 42 mm

Ağırlık 185 g 

Ambalaj

Tipi Karton kutu

Paket
içeriği

Batarya dahil duman veya ısı alarmı

Montaj kiti: vidalar + dübeller

Kullanım kılavuzu

12. Kurcalama önleyici tavan montajı
Alarm, montaj plakasındaki klips yardımıyla yetkisiz kişilerce

kurcalanmasını önleyecek şekilde kilitlenebilir. Klipsin montajdan

önce çıkarılması gerekir. 

1. Çıkarılabilir klipsi, gerekirse pense kullanarak kırın. 

2. Alarmı tavandaki yerine takın.

3. Alarm artık sadece bir tornavida yardımıyla sökülebilir

    (ve kapatılabilir). 

 

En uygun Yeterli

<7.6 m

>70 cm

>50 cm

15 - 30 cm

Uyarı

Ürünün mevcut mevzuatlara uygun olarak kurulması tesisatçının

sorumluluğudur. Herhangi bir kuşkunuz varsa, lütfen uzman bir

tesisatçıya danışın.
 

6. Teknik Özellikler

Alarm cihazı montaj plakasına takıldığında, bataryaların çalıştığını

gösteren yeşil ışık dakikada bir yanıp söner. Ancak, bu durum yatak

odalarında rahatsız edici olabileceği için yeşil ışığın yanıp sönmesi

durdurulabilir.

Güç ışığının isteğe bağlı olarak kapatılması, yalnızca alarmın

montaj plakasına tam olarak yerleştirilmesinden sonraki 30

saniye içerisinde gerçekleştirilebilir!

Uyarı

10. Güç ışığının kapatılması

11. Alarmın ilk kez açılması

Bu bölümde, pilli duman ve ısı alarmlarının evlerde monte 

edilebileceği yerlerle ilgili genel öneriler sunuluyor. Burada 

verilen bilgilerin yanı sıra montaj sırasında yerel mevzuatlar da 

göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı ülkelerde duman ve ısı 

alarmlarının elektrik şebekesinden güç alarak birbirine bağlı 

kurulması gerekir.

Duman veya ısı alarmlarının doğru modelinin seçimi, cihazın 

koruması istenen yere bağlıdır.

Duman Alarmı Nereye Kurulmalı (XS100T ve XS100)
İdeal olarak duman alarmları, evde mutfak, banyo ve garaj hariç 

her odaya kurulmalıdır. Asgari güvenlik açısından, merdivenler 

dahil olmak üzere evin her katına bir duman alarmı takılmalıdır. 

XS100 duman alarmı bu ihtiyacı karşılayabilir ancak özellikle 

koridorlar ve merdivenler gibi, dumanın cihaza ulaşmasının zor 

olabileceği dar ya da yüksek alanlarda, ısı artışını algılayabilmesi 

nedeniyle XS100T önerilir.

Isı Alarmı Nereye Kurulmalı (XH100)
Isı alarmları, duman, buhar veya yoğuşmadan etkilenmediği için 

mutfak, banyo ve garaj gibi duman alarmlarının takılamadığı 

yerlere takılmalıdır.

 Not: Yerel mevzuatlar duman dedektörlerinin sayısı ve yeri 
açısından farklılık gösterir. Emin değilseniz, itfaiye gibi yerel hizmet 
birimleriyle temasa geçerek bilgi alın.

Duman Alarmı Nereye KurulmaMAlı (XS100T ve XS100) 
Duman alarmları (XS100T, XS100), buhar veya yemek dumanlarının

hatalı alarmlara neden olabileceği banyo veya mutfaklara, taşıt egzoz

dumanından etkilenebileceği garajlara takılmamalıdır.

Alarm, paket içindeki montaj plakası kullanılarak tavana, yatay olarak

takılmalıdır. Montaj plakası, ortadaki boşluktan veya iki yuvadan

vidalanarak tavana takılabilir (şemaya bakınız).

8. Kurulum – Alarmlar için sakıncalı yerler
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22. Tüketicinin seçimlik hakları 

 
•

 

 
•

 
•

Herkesi binadan çıkardıktan sonra telefonla itfaiyeyi arayın. 

Operatöre adınızı ve adresinizi verin.

Hiçbir şey için binaya geri girmeyin. Eğer hala içeride birisi varsa, 

bunu itfaiyecilere söyleyin. Bu kişiyi sizden daha hızlı ve güvenli 

bir şekilde bulabileceklerdir.

İtfaiyeyi beklemek için güvenli bir yer bulun. Geldiklerinde, 

onlara yangın ve bina hakkında mümkün olduğunca çok bilgi 

vermeye çalışın.

‘Yangın var!’ diye bağırarak veya metal nesneleri birbirine vurarak 

insanları yangına karşı uyarın.

En yakın yangın çıkışını kullanarak hemen dışarı çıkın.

Yangını incelemek veya değerli eşyaları almak için vakit 

kaybetmeyin.

Herkesin dışarı çıkması için kaçış rotanızı kullanın ve önceden 

kararlaştırılmış bir noktada buluşun.

Açık olan kapıları kapayın ve sadece geçmeniz gereken kapıları 

açın. Bu, yangının hızla yayılmasını engelleyecektir.

Kapıların tokmaklarını elinizin tersiyle kontrol edin. Eğer ılıksa 

kapıyı açmayın, çünkü kapının diğer yanında yangın var 

demektir.

Eğer çok duman varsa, duman daha az olacağı ve görüşünüz 

iyileşeceği için zeminde emekleyin.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin 

satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması 

hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında 

bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın 

tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik 

haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip 

etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi 

haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, 

üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş 

günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü 

içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58’inci 

maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan 

mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte 

belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde 

tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden 

indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü 

veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm 

masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça 

karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 

11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 

hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

(7) Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını 

tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine 

yapabilirler

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden 

dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları 

satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih 

ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi 

hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki 

hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı 

müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi 

tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat 

ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

18. Kullanım Ömrü Sonu

Bu ürün, Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE)

Yönergesi 2002/96/EC’ye uygundur.

Bu veya benzer sembolleri taşıyan bileşenler veya

tertibatlar, ev veya belediye atığı olarak işlenmez. Atık

elektrikli ürünler özel WEEE imha tesislerinde

işlenir ve imha edilir.

WEEE geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel

yönetiminiz, dağıtıcınız veya üreticinizle iletişim kurun.

17. Geri dönüştürülebilir ambalaj
Yeşil Nokta logosu, ambalaj toplayıp geri 

dönüştüren bir organizasyonun üyesi olduğumuzu 

gösterir. Ambalajlarımız yerel tesislerde geri 

dönüştürülür.

19. Sorumluluk reddi

Duman ve ısı alarmları, potansiyel olarak tehlikeli duman veya 

yangınlara karşı sizi uyarmak için tasarlanmıştır. Yangın 

söndürme ya da yangın kaynağını belirleme veya kaydetme 

işlevleri yoktur. Bu nedenle Honeywell, bir alarm sonucu 

gerçekleştirilen herhangi bir yangın soruşturması veya 

hizmetinin ödenmesinden sorumlu tutulamaz.

Toz veya böcek nedeniyle kirlenme kontrolümüz dışındadır, ön 

görülemez ve normal yıpranma ve aşınma olarak kabul edilemez. 

Bu nedenle, kirlenme garanti kapsamında değildir.
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Nakliye sırasında yanlışlıkla çalışmasını önlemek için lütfen montaj

plakasından çıkararak alarmı kapayın.

Posta kuralları açısından kısıtlı veya yasak madde olabileceği için,

pakette mühürlü pil bulunduğu konusunda posta hizmetinizi

bilgilendirin. Garanti kapsamında onarım için satın alma belgesi

gereklidir.

 

Bu talimatların tamamını dikkatli bir şekilde okuduysanız ve

alarmınız yine de çalışmıyorsa, “İletişim” bölümünde belirtilen

müşteri hizmeti merkezimizle iletişim kurun. Danışmanlarımız,

sorununuzu hızlı bir şekilde çözebilirler. Alternatif

olarak yerel tedarikçinizle de iletişim kurabilirsiniz.

Alarmı onarım veya değiştirme için iade ederken lütfen hatayı

açıklayan bir mektupla birlikte, orijinal ambalajını kullanın veya

pamukla doldurulmuş bir zarf veya sert bir kutu içine koyun. 

20. Garanti

Bu ürünle birlikte temin edilen garanti, yasadan kaynaklanan 

haklarınızın yerine geçmemektedir ancak garanti uyarınca olan 

yükümlülüğümüz, kusurlu ürünün fiyatı ile sınırlıdır.

Hiçbir koşul altında, bu ürünün kullanımından kaynaklanan 

herhangi bir (a) doğrudan veya dolaylı zarardan, (b) işlerin 

kesintiye uğramasından kaynaklanan herhangi bir zarardan, (c) 

kar kaybından, (d) gelir kaybından, (e) herhangi bir mal veya 

sermayenin kullanım kaybından, (f) beklenen tasarruf veya veri 

kaybından sorumlu tutulamayız.

Honeywell, bu kullanım kılavuzundaki spesifikasyonlara uygun 

olarak, son kullanıcı tarafından satın alma tarihinden itibaren on 

yıl boyunca veya cihazın yanındaki son kullanma tarihine kadar 

(hangisi önce gerçekleşirse) yeni duman veya ısı alarmınızı 

garanti kapsamına almaktadır.

Takdiri bize ait olmak üzere, garanti dönemi içerisinde malzeme 

veya işçilik bakımından kusurlu olduğu anlaşılan duman veya ısı 

alarmının herhangi bir parçasını onaracak ya da aynı veya benzer 

bir ürünle değiştireceğiz.

Makul olmayan kullanım veya ihmal veya eğer bu kullanım 

kılavuzuna uygun olarak kullanmama veya bakımını yapmama 

veya uygunsuz depolama veya ürünün demonte edilip üzerinde 

oynandığının fark edildiği durumlarda (bu kullanım kılavuzunda 

belirtildiği şekilde hariç olmak üzere) birimleri onarma veya 

değiştirme yükümlülüğü altında olmayacağız. 

Kırılabilir parçalı klips

Alarmın kazayla hasar görmesini, toz ve benzeri maddelerle 

kirlenmesini önlemek için dekorasyon ve inşaat çalışmaları 

sırasında, üzerini örtmeniz veya alarmı sökmeniz önerilir.

Alarm örtülüyken ve çalışmazken alternatif güvenlik 

önlemlerinden yararlanın ve günlük çalışma bittiğinde 

korumanın çıkarıldığından emin olun. Aksi takdirde, can kayıpları 

yaşanabilir.

14. Dekorasyon ve İnşaat Çalışmaları

XS100 ve XS100T modelleri, İnşaat Ürünleri Mevzuatı 

305/2011/AB uyumluluğu için test edilmiş ve EN 14604’e 

uygunluğu onaylanmıştır.

XW100 radyo modülü, R&TTE yönergesine ve RED yönergesine 

uygundur.

XS100T, XS100 ve XH100 modelleri, mevcut EMC ve ROHS 

yönergelerine uygundur.

XH100 modeli, BS 544-2 konutlar için yangın tespiti ve yangın 

alarmı cihazları, ısı alarmları için teknik özelliklere göre test 

edilmiş ve onaylanmıştır. 

Bu uygunluk beyanları home.honeywell.com.tr adresinden 

indirilebilir.

15. Uygunluk

16. Sorun giderme ve destek

21. Alarm çaldığında yapılması gerekenler 

Alarmın tavana, mümkün olduğunca odanın ortasına doğru, ancak

duvar veya aydınlatma armatürlerinden en az 50 cm uzağa takılması

gerekir. Bu sayede oda köşelerinde dumanın ulaşmasını

güçleştirebilen durgun havadan ya da aydınlatma

armatürlerinin oluşturabileceği engellerden

kaçınmak mümkündür.

9. Kurulum – Alarm montajı 

Yerel mevzuatların, EN14604 gerekliliklerini karşılayan duman alarmı

kullanılmasını gerektirdiği yerlerde ısı alarmlarını kullanmayın. Emin

değilseniz bölgenizdeki yangın ve kurtarma hizmeti birimlerine danışın.

Isı Alarmı Nereye KurulmaMAlı (XH100)


