
. 
A füstérzékelő (HOME DETECTOR) életet menthet a 

lakásokban!

Javasolt felszerelni minden helyiségben, ahol fűtő, sütő vagy főző, illetve 

elektromos berendezés található. 

A HOME DETEKTOR használata elősegíti a tűz észlelését a keletkezés 

kezdeti szakaszában, ezáltal

•növekszik a tűz eloltásának esélye, 

•növekszik  a menekülésre rendelkezésre álló idő,

•csökkennek a tűz által okozott anyagi károk.

[191.] [192.]



A HOME DETEKTOR felszerelése

[193.]



Hová ajánlott felszerelni a HOME DETECTOR-t?

Amennyiben többszintes épületben lakunk, akkor minden szinten 

legalább egy érzékelőt szükséges elhelyezni a minimális védelem 

ellátásához. 

[194.]



Nem javasolt felszerelni a HOME DETECTOR-t

• olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet 4 °C alá, illetve 40°C fölé

emelkedhet,

• közvetlen ajtó és ablak mellé, radiátor vagy ventilátor közelébe,

• közvetlen a gáztűzhely vagy villanytűzhely fölé (a sütésnél,

főzésnél keletkező gőzök is működésbe hozhatják).



. 
Figyelem!

•A füstérzékelő nem működik, ha letakarjuk, lefestjük!

•Ha lemerül az áramforrás (9 V elem) hangjelzést ad!

A riasztót füstérzékelésre tervezték. A tüzet nem tudja 

megakadályozni!

[192.]

[195.]



. Hasznos tanácsok a fűtőberendezésekkel kapcsolatban

• Javasolt a fűtési szezon kezdete előtt a fűtőberendezésünket, a 

fűtési rendszert szakemberrel átvizsgáltatni! 

• Ismerjük  saját fűtési rendszerünk működését! 

• A kályhák körül ne tároljunk tüzelőanyagot! 

• Ne szárítsunk a fűtőkészülék tetején! 

• A függönyök legyenek távol a tüzelő-, fűtőberendezésektől!



Lehetőség szerint tartsunk készenlétben tűzoltó készüléket, 

amellyel az otthonunkban keletkező tűz biztonsággal 

eloltható!

[196.]



Ha tüzet, füstöt észlelünk, jelezzük ezt a 112-es segélyhívó 

számon.
Az eloltott tüzet is be kell jelenteni!

[197.] [198.]



Tűzjelzéskor a bejelentő alábbi kérdésekre számíthat:

1. A jelző neve. 

2. A jelző elérhetősége.

3. Visszahívható telefonszáma. 

4. Az esemény pontos címe.

5. Van-e életveszély.

6. Van-e veszélyes anyag a tűz helyszínén. 

7. A tűz körülményeivel kapcsolatos egyéb információkat.



Elektromos berendezést vízzel történő oltása előtt 

áramtalanítsunk!

[199.]



A lakásunkban keletkező tüzet, még a keletkezésekor,  

próbáljuk meg magunk eloltani, a saját életünk és testi 

épségünk veszélyeztetése nélkül!

[200.]



Amennyiben nem sikerül a tüzet eloltani, azonnal hagyjuk 

el a lakást! 
A lakást utolsónak elhagyó személy a bejárati ajtót csukja be maga után, 

ezzel megakadályozhatja, vagy lassíthatja a tűz továbbterjedését. 

(kulccsal bezárni nem szabad)!

[201.]



Hangos „Tűz van!” kiáltással riasszuk a többi lakót!

[202.]



Gondoskodjunk a lépcsőház hő- és füst elvezetéséről, a 

többi lakó biztonságos menekülése érdekében. 

[203.]



A meneküléshez ne használjuk a normál kivitelű 

személyfelvonót!

[204.]



Tűz esetén hagyjuk el az épületet!

[205.]



Ne próbáljunk meg sűrű füsttel telített lépcsőházon 

keresztül menekülni. 
Tájékozódás (látás) hiányában már két emelet magasból sem biztos, hogy 

sikerül a menekülés!

[206.]



Várjuk a tűzoltókat, hogy a rendelkezésünkre álló 

információkkal segíthessük a gyors beavatkozást!

[208.]

[209.]

[207.]



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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