
Akıllı Duman Alarmı

Ürün Tanımı

Kutu içeriği

• 1 Akıllı Duman Alarmı
• 1 montaj plakası

• 2 vida ve 2 dübel
• 1 kullanım kılavuzu

Aynı ev, daha akıllı

GERÇEK-ZAMANLI BİLDİRİMLER
Duman algılandığında 

evde olmasanız bile cep 
telefonunuzdan bildirim alırsınız.

ZAHMETSİZ KURULUM
Uygulamayı indirin ve basitçe tavanınıza 

alarmı yerleştirin..

OTOMATİK KONTROL
Kendi pilini, duman sensörünü ve Wi-
Fi bağlantısını sürekli olarak izler. Bu 

üçünden herhangi biriyle ilgili bir sorun 
oluşursa derhal bir uyarı gönderir.

10 YILLIK PİL ÖMRÜ
10 yıl boyunca cihazınızın pil değişimini 

dert etmeyin. Can sıkıcı pil düşük 
uyarılarına son.

Teknik Özellikler

Boyutlar
Çap: 115 mm
Derinlik: 44 mm

Güç
Dahili 10-yıl süreli pil*

Gereksinimler
Yüksek hızlı kablosuz internet bağlantısı gerektirir. Hotspot noktaları 
desteklenmez.
Not: Akıllı Duman Alarmı Wi-Fi konfigürasyonu yapılmasa dahi algılama 
yapar ve sireni çalar. Ancak akıllı telefon bildirimlerini almak için Wi-Fi 
ayarlarını yapmanız gereklidir
 
Bağlantı özellikleri
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Open/WEP/WPA/WPA2-personal
Bluetooth 4.2 Low Energy (BLE)

Ücretsiz uygulama
Üyelik ücreti yok
Uygulamalar App Store ve Google Play’den yüklenebilir
Akıllı Duman Alarmınıza ücretsiz erişim

Uygulama gereksinimleri
iOS 10 minimum gereksinim
Android 5.0 minimum gereksinim
Webapp için PC & Mac

Tarayıcı desteği
Chrome, Safari, Firefox ve Internet Explorer’ın son iki versiyonu için 
mevcuttur.
Not: Uzaktan susturma ve test özellikleri (Evdeyken Akıllı Duman 
Alarmını uzaktan susturmak ve uzaktan test etmek) Web uygulamasında 
mevcut değildir



  
 

Nerede olursanız olun, 
yangın durumundan haberdar olun.

Özellikler
• 85-desibel alarm sesi
• Gerçek zamanlı cep telefonu bildirimi
• 10 yıl pil ömrü
• Oto-test özelliği: Alarm durumunu 
ölçen düzenli testler

Nerede olursanız olun sizi uyaran duman dedektörü

Netatmo Akıllı Duman Alarmı, evinizde duman algılandığı an 
gerçek zamanlı olarak bilmenizi sağlar. Evdeyseniz, 85 desibel 
alarmı tıpkı geleneksel bir duman alarmı gibi çalar. Uzaktaysanız, 
anında akıllı telefonunuza bir bildirim gönderir. Nerede olursanız 
olun hemen harekete geçin.

10 yıllık pil sayesinde on yıllık huzur

Duman alarmları en fazla 10 yıl ömürlüdür. Netatmo Akıllı 
Duman Alarmı, benzersiz 10 yıllık * pil ile donatılmıştır. Pilleri asla 
değiştirmeniz gerekmez ve düşük pil uyarısı aldığınızda duman 
alarmınızı değiştirme zamanının geldiğini bilirsiniz.

Kendini test eden duman alarmı

Netatmo Akıllı Duman Alarmı, doğru çalıştığından emin olmak için kendini kontrol eder. Otomatik Test 
özelliği duman sensörünü, pili ve Wi-Fi bağlantısını izler. Düşük pil? Bağlantı hatası? Duman Alarmı 
hemen akıllı telefonunuza bir bildirim gönderir. Hala emin olamadıysanız uygulama aracılığıyla istediğiniz 

zaman Self-Test raporlarını kontrol edin.

Hızlı kurulum

Herhangi bir elektrik bilgisine gerek duymadan 1 dakikada 
kurulum yapabilirsiniz. Sadece tavana montaj için tornavidaya 
ihtiyacınız var. Netatmo Security uygulamasını indirip internete 
bağlayarak tüm özelliklere erişebilirsiniz. 

Akıllı telefonunuzdan alarmı deaktif edebilirsiniz

Yemeği yaktınız ve alarm mı çalıştı? Tavana ulaşıp alarmı kapatmanıza gerek yok, akıllı telefonunuzdan 
alarmı susturabilirsiniz. Alarmı test etmek için otomatik hatırlatıcı koyabilirsiniz. Eğer unutulacağını 
düşünüyorsanız, Netatmo Akıllı Duman Alarmının hatırlatma özelliğini kullanabilirsiniz. Test vakti 
yaklaştığında uyarı alırsınız.

Kaliteli ürün garantisi

Bir duman alarmından beklentiniz doğru çalışmasıdır. Bu nedenle 
Netatmo Duman Alarmı tasarlanırken CE belgesi gibi gerekli belgeler 
alınarak standartlara uygun olarak tasarlanmıştır.

Ekstra masraf gerektirmez

Duman Alarmını bir kere aldığınızda tüm özelliklere erişirsiniz. Bağlantı 
noktası (Gateway) almanıza ya da abonelik işlemi gerçekleştirmenize 
gerek yoktur.

Bağlı cihazlar arasında iletişim kurun

IFTTT ve HomeKit ile uyumludur. Böylelikle diğer bağlı cihazlarla senaryolar oluşturabilirsiniz. Yangın 
algılandığında evdeki tüm ışıkları yakabilirsiniz.

* Yaşam ömrü kullanıma göre değişiklik gösterebilir.


