ماذا ﺗﻔعل عﻨدما يﻜﻮن ﻫﻨاك حريﻖ؟

دليل استﺨدام ﻛاﺷﻒ الدﺧان

نﺒﻄشية الرد عﲆ اﳌﻜاﳌات لﻜاﺷﻔات الدﺧان

لخط الساخن لألرضار الخاص برشكة degewo

هاتف الخدمة 030 2020-26485

ar

حافﻆ عىل هدوئك
قم بتحذير كل جريانك
قم ﻤﺑساعدة األطفال واملعاقني واملسنني واملرﴇ
أغلق كافة األبواب والنوافذ من خلفك
غادر املنزل عىل الفور
ال تستخدم املصاعد
قم بتنبيه رجال اإلطفاء

مﻜاﳌة الﻨجدة:

انتﺒـــــــــاه:
تساعد أجهزة الكشف عن الدخان عىل استشعار الحرائق مبكرا ،إال أنه
ال ميكنك من خاللها إطفاء النريان وال منع ظهورها وال استدعاء رجال
اإلطفاء.
عندما ينشأ خطر من جراء حريق ،تصدر األجهزة نغمة تنبيه عالية لتنبهك
للخطر .ويجب هنا مراعاة أن األشخاص النامئني والحيوانات ال ميكنهم
التعرف عىل الغازات السامة القاتلة ،فاستنشاق من  3-6أنفاس من غازات
الحريق ميكن أن يؤدي إىل الوفاة.
عىل الرغم من العناية الكبرية حني إنتاج وصيانة أجهزة الكشف عن
الدخان تظل هناك احتاملية حدوث خلل فني.
يجب أن تنتبه دامئا إىل احتياطات السالمة عند التعامل مع الحرائق
واملواد القابلة لالشتعال واملعدات التقنية.
وإذا الحظت وجود خلل يف الجهاز ،يرجى إعالم قسم
الخدمة لدينا عىل الفور.
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ضامن االستعداد للتشغيل:
يقوم كاشف الدخان بفحص قدرته عىل العمل
تلقائيا بشكل منتظم .ولفحص الجهاز يدويا،
يجب ضغط زر االختبار  /اإليقاف مرة واحدة
ربع سنويا عىل األقل .املساحة السفلية بأكملها
هي زر االختبار  /اإليقاف .عن طريق الضغط
عىل هذه املنطقة الحساسة ميكنك تعطيل اإلنذار
أو نغمة التنبيه بشكل مؤقت (إشارة املساعدة).
دليل الصيانة:
قم بفحص القدرة الوظيفية لكاشف الدخان ملرة واحدة عىل األقل سنويًا،
بحيث ال تحدث أي اضطرابات أو عطل بالجهاز .من فضلك تأكد من التايل:
هل كاشفات الدخان موجودة يف جميع غرف اإلقامة والردهات؟
هل جميع مداخل الدخان خالية من االتساخات؟
ال يُسمح بوجود أي أغراض ُمعيقة عىل مسافة  50سم (التهوية،
املصابيح ،النباتات).
اضغط عند كل كاشف دخان عىل زر االختبار إلجراء الفحص الذايت ،فإذا
انطلقت نغمة التأكيد يكون كاشف الدخان جاهزا للعمل.
يف حالة عدم إمتام أي من هذه النقاط ،تواصل من فضلك مع الخط الساخن
لألرضار الخاص برشكة .degewo

لتجنب اإلنذار الخطأ يجب حامية كاشف الدخان من هذه التأثريات
املحيطة .ومام يعني عىل ذلك أيضا التنظيف الحذر املستمر باستخدام
املكنسة الكهربائية .أبلغ جريانك باإلنذار الخطأ حتى ال يبلغوا رجال
اإلطفاء بدون داع.
عند الطهي اهتم دامئا بالتهوية الجيدة للغرف .ميكن إيقاف اإلنذار
الخطأ بالضغط عىل زر االختبار  /اإليقاف (انظر الشكل).
يرجى االنتباه بصورة حتمية إىل عدم انسداد مداخل الهواء املوجودة
عىل الحافة الدائرية لكاشف الدخان ،ال عن طريق الغبار وال األوساخ وال
الطالء وال األرشطة الالصقة ..إلخ.

أعامل التجديد:
أثناء إجراء أعامل التجديد ينبغي فصل كاشف الدخان عن طريق سحبه
بلطف من الحامل املغناطييس ،وتخزينه بصورة تحميه من االتساخات.
وبعد االنتهاء من األعامل ينبغي وضع كاشف الدخان مرة أخرى عىل
الحامل املغناطييس .ال يُسمح بتغيري مكان الرتكيب.

إنه ملن دواعي رسورنا أن تتوافر لك أيضا الحامية اآلن من خالل كاشفات
الدخان الخاصة بنا .وليك تتمكن من تشغيل الجهاز كام يجب ،ينبغي
مراعاة محتويات هذا الدليل:
ال يتسبب دخان السجائر يف إطالق اإلنذار طاملا مل يصل الدخان إىل
كاشف الدخان عمدا وبشكل مبارش.
يرجى يف حالة إطالق إنذار الكشف عن الدخان التحقق من وجود
مصدر للحريق فعال.
يف حالة نشوب حريق ،يرجى اتباع التعليامت املوجودة عىل
الجهة الخلفية.
عندما تكون حالة التأهب الخاصة بالجهاز معرضة للخطر تصدر
نغمة تنبيه قصرية بانتظام (إشارة املساعدة) .قد يكون هذا للتحذير
من أن البطارية فارغة أو من وجود تلوث .يرجى يف حالة صدور
هذه اإلشارة إعالم الخط الساخن لألرضار الخاص برشكة .degewo
يرجى مالحظة ما ييل:
قد تؤدي التأثريات املحيطة التالية إىل إطالق إنذار خطأ من كاشف الدخان:
األبخرة القوية الناتجة عن الطهي والقيل وتسخني املياه
التقلبات الكبرية يف درجة الحرارة
رذاذ معطر الجو والعطور وطارد الحرشات
حبوب اللقاح وغبار البناء وغبار التجليخ والغبار الناعم

