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YANGIN DOLABI YILLIK MUAYENE VE BAKIM TALİMATI FORMU
( referans: EN 671-3 )

A. GENEL KONTROL

  1. Kapısı kolayca açılıyor.

  2. Boyası zarar görmemiş. 

  3. Uyarı yazıları zarar görmemiş ve fark edilebilir şekilde.

  4. Hortum sepeti veya makara açılıyor.

  5. Yangın dolabı, yerine sağlam bir şekilde sabitlenmiş.

  6. Kullanma talimatı zarar görmemiş, okunaklı.

  7. Lansı rahatça açılıp kapanabiliyor.  

  8. Rekorla birbirine takılıp sökülebiliyor. 

  9. Dolap içinde su sızıntısı, birikinti vs. yok.

10. Dolap içinde yabancı malzeme yok.

11. Dolap içinde eksik malzeme yok. ( Hidrant anahtarı, 2½” x 2” adaptör, vs.) 
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C. YANGIN DOLABINI KULLANIMA HAZIR BIRAKMAK

1. Yangın hidrantını kapatın. 

2. Hidrant anahtarını dolaba geri koyun. 

3. Hortum içerisindeki suyu boşaltın. 

4. Hortumu tamamen açıp kurutun. 

5. Kurumuş hortumu, yere serin ve rekorlu uçları üst üste gelecek şekilde 

ortadan ikiye katlayın. Hortumu kat yerinden başlayarak sarın. 

6. Sarılı hortumu, hortum sepetine yerleştirin.

7. Lansı açık konumda bırakın.

B. SIZINTI KONTROL

1. Hortumunuzu, hortum sepetinden çıkarınız.

2. Hortumun bir ucuna lansı bağlayın, diğer ucunu yangın hidrantına bağlayın.

3. Lansı açın. Hidrant anahtarı ile hidrantı açın. Boru hattındaki pis suyu tamamen akıtın, temiz su 
gelene kadar bekleyin. 

4. Lansı birkaç kez açıp kapayın, kolay çalışıp çalışmadığını kontrol edin.   

5. Yangın hidrantını açık bırakın. Lansı kapatın. Bu şekilde hortum içinde basınçlı su 
yaratmış olacağız. 

Bu pozisyonda iken:
    
a) Hortumda sızıntı olup olmadığını, bir uçdan diğer uca, elinizle ve gözünüzle 
    kontrol edin.

b) Hortumun her iki ucundaki rekor bağlantılarında, sızıntı olup olmadığını, 
    elinizle ve gözünüzle kontrol edin.

c) Lansta sızıntı olup olmadığını, elinizle ve gözünüzle kontrol edin.



HORTUMLARIN TAMAMININ PERİYODİK MUAYENESİ VE BAKIMI

Hortumların tamamı, her 5 yılda bir 12 bar test basıncına kadar basınçlandırılmalıdır.

MUAYENE VE BAKIM KAYITLARI

Muayene, kontrol ve testlerin tamamının kalıcı bir kaydı, sorumlu kişi tarafından tutulmalıdır. 
Kayıt aşağıda belirtilenleri kapsamalıdır.

1- Muayene ve bakım tarihi (yıl ve ay)

2- Test sonucu

3- Değiştirilmiş parça montajının kapsamı ve tarihi

4- Başka herhangi bir testin gerekliliği

5- Bir sonraki muayene ve test tarihi (yıl ve ay)

6- Her bir hortum sisteminin tanıtılması

MUAYENE VE BAKIM SÜRESİNCE YANGIN EMNİYETİ

Muayene  ve  bakım,  yangına  karşı  korunma  etkinliğini  geçici  olarak azaltabileceğinden 
aşağıda belirtilenler göz önünde bulundurulmalıdır.

1- Muhtemel yangın tehlikesine bağlı olarak, aynı zamanda sınırlı sayıdaki 
yangın dolabına  bakım yapılmalıdır.

2- Bakım süresince ilave yangın emniyet tedbirleri alınmalıdır.

KUSURLARIN GİDERİLMESİ  

Bakım veya kullanma esnasında fark edilen kusurlar olduğunda öncelikle Fetaş’ı arayınız. 
Teknik servisimiz ve idari kadromuz en kısa sürede kusurların giderilmesi için yardımcı 
olacaktır.

DİKKAT: Yedek parça temininde orjinal parça kullanılması, garanti kapsamının geçerliliği ve 
               can güvenliğiniz için önemle tavsiye edilir.
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GARANTİ KAPSAMI

ŞARTLAR VE KOŞULLAR:

1- Fetaş ürünlerinin; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve monte edilmesi, ayrıca  yetkili kıldığımız Teknik 
Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından Bakım ve Onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, 
bütün parçaları dahil olmak  üzere, tamamı işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile GARANTİ kapsamındadır. 

2- Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki)  yıldır. İrsaliyedeki tarih, ürün teslim tarihi olarak kabul 
edilir. 

3-Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. 

4- Ürünün  garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 

5- Garanti süresi içerisinde malzeme ve imalat hatalarından dolayı ortaya çıkan arızalar hiçbir bedel talep edilmeksizin tamir 
edilir. 

6- Ürün, garanti kapsamı içindeyken aynı arızayı ikiden fazla tekrarlar veya dörtten fazla farklı arıza çıkarır ise; yetkili Fetaş 
teknik servisinden alınacak, arızanın tamirinin mümkün olmadığını belirtir bir rapor sunulması sonucu ürün bedelsiz olarak 
değiştirilir. 

7- Ürüne, Yetkili FETAŞ Teknik Servislerinin dışındaki (yetkili olmayan bir servisin, satıcının veya şahsın)  müdahale etmesi ve 
orijinal FETAŞ parçalarının haricindeki parçaların kullanılması durumunda ürün GARANTİ KAPSAMI dışındadır. 

8- Ürün, üzerindeki orijinal seri numarası veya parti numarasının tahribat görmesi veya kaldırılması durumunda, GARANTİ 
KAPSAMI dışındadır. 

9- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değişecek parçaların saptanması tamamen 
firmamıza aittir. 

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HASAR VE ARIZALAR:

1- Deprem, yıldırım düşmesi ve sel gibi doğal afetlerden meydana gelecek hasar ve arızalar GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

2- Ürünün, nakliye firmasına teslim edilmesinden sonra, (yükleme, boşaltma, aktarma, sevkiyat, gümrükleme, depolama vb.) 
durumlar esnasında başınagelebilecek kazalar ve arızalar, GARANTİ KAPSAMI dışındadır. 

3- Ürünün tesliminden montaj aşamasına kadar uygun olmayan şartlarda depolanması ve istiflenmesinden kaynaklanan arıza 
ve sorunlar GARANTİ KAPSAMI dışındadır. 

4- Montaj esnasında uygunsuz müdahaleler sonucunda oluşan (düşme, kırılma,boyada hasar, paslanma vb.) tüm sorunlar 
GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

5- Yangın tesisatındaki (kum, çakıl, inşaat atıkları vb.) zararlı maddelerden kaynaklanan yedek parça  temini ve arızalar 
GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

6- Ürünün, yangın söndürme amacı dışında başka amaçlarla, (bahçe sulama, bina yıkama, araba yıkama vb.) kullanılması 
durumunda meydana gelebilecek tüm tahribat ve arızalar GARANTİ KAPSAMI dışındadır. 

7- Ürünün, üzerinde belirtilen maksimum çalışma basıncının üstünde bir basınca maruz bırakılması halinde, oluşabilecek tüm 
tahribat ve arızalar GARANTİ KAPSAMI dışındadır. 

8- Ürünün hatalı ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, ayrıca tahribat sonucu doğan tüm arızalar 
GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

9- Yangın  hortumlarının keskin ve sivri uçları bulunan yüzeylerle temasından dolayı oluşan  kesik, hasar, yırtık vb. durumlar 
GARANTİ KAPSAMI dışındadır.

10- Ürün (aşırı sıcak veya soğuk, nemli, deniz kenarı veya tuzlu, aşırı yağış alan vb.) ortamlarda kullanılacak ise, siparişi 
verilmeden önce ürünün kullanılacağı yerin özellikleri hakkında Fetaş satış ekibine yeterli bilgi verilmeli ve satış ekibinin 
tavsiyesine göre doğru ürün seçilmelidir. Aksi taktirde meydanagelebilecek boya sorunları dahil tüm sorunlar GARANTİ 
KAPSAMI dışındadır. 
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