
 
 

DUMAN DETEKTÖRÜ  

 

Evinizdeki konumu doğru yerde 

mi? 

Hayır/Bilmiyorum:  Mutfak, yatak odası 

ve çamaşır makinesinin olduğu yerler 

öncelik taşımakta; mümkünse her odaya 

koyun. 

Duman detektörü hayat kurtarır. Evde meydana 

gelen yangınlardaki ölümlerin yaklaşık 3'te 2'si, 

çalışmayan ya da olmayan duman detektörleri 

yüzündendir. 

Ayda bir kez test ediyor 

musunuz? 

Hayır: Test düğmesine basarak, duman 

detektörünü ayda 1 defa test edin. 

Duman detektörü arıza belirtisi göstermez. Düzgün 

çalıştıklarından emin olmak için düzenli testler 

gereklidir.  

Bu yıl pilleri değiştirdiniz mi? 

Hayır: Pilleri yılda en az 1 kez veya 

"cıvıldamaya" başlarsa daha erken 

değiştirin. 

Piller bittiğinde duman detektörü çalmaz. 

Alarmların kaç yaşında olduğunu 

biliyor musunuz? 

Hayır: Duman detektörü 10 yılda bir 

değişmeli. Yaşından emin değilseniz 

değiştirin. 

Duman detektörlerinin içindeki bileşenler zamanla 

yıpranabilir ve bu da çalışmalarını etkileyebilir. 
 

ANAHTAR VE PRİZLER  

Kokla: Anahtar ve fişleriniz 

çalışırken yanık kokusu var mı? 

Evet: Bu anahtarları ve prizleri usta bir 

elektrikçiye kontrol ettirin. 

Yanlış çalışan anahtarlar veya prizler, yangın 

tehlikesine yol açabilecek güvenli olmayan bir 

duruma işaret etmektedir. 
 

Dokun: Herhangi bir anahtar 

veya prizin yüzeyi sıcak mı? 

Evet: Usta bir elektrikçi tarafından kontrol 

edilene kadar kullanmayın. 

Alışılmadık derecede sıcak anahtar veya prizler, ters 

giden bir durumu gösterebilir. 

Dinle: Anahtar veya prizden 

cızırtı gibi bir ses geliyor mu? 

Evet: Bu anahtarları ve prizleri usta bir 

elektrikçiye kontrol ettirin. 

Bir anahtar veya prizden gelen olağandışı sesler, 

gevşek elektrik bağlantısı gibi güvenli olmayan bir 

duruma işaret etmektedir.  

Bak: Anahtar, priz ve fişte yanık 

izi, kararma var mı? 

Evet: Usta bir elektrikçiye değiştirtin, 

kendiniz yaparsanız elektriği kesmeden 

sakın çalışmayın. 

Bu her an yangına sebep olacağını gösterir. Ayrıca 

izolasyon direnci de kaybolduğundan elektrik 

çarpabilir. 

Fiş prize rahat giriyor mu? 
Evet: Prizdeki yuva gevşemiş, tamir 

ettirmeyin yenisi ile değiştirin. 

Gevşek yuvada boşluk oluşur, zamanla ark yapar ve 

yangına sebep olur. 

Prizleriniz yuvasında sağlam 

duruyor mu? 

Hayır: Yuvaya sağlam bir şekilde montaj 

yaptırtın. Siz yapacaksanız önce elektriği 

kesin. 

Sarkan prizler çocukların oyun sahasıdır, hemen 

müdahale edilmelidir. Zamanla kablo gevşer,  

yuvasından çıkar ve kısa devreye neden olur. 

 


