
معلومات

المستأجر/المستخدم  
HDv Sensys
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 كيف أتصرف 
في حالة اندالع حريق؟

«  حافظ على هدوئك!

«  تحرك ما أمكن بالقرب من األرض، إذا كان الدخان كثيفا.

«  غادر الشقة مع كّل األشخاص على الفور. انتبه! ال تقم بأي حال 
من األحوال بالفرار من درج مليء بالدخان، ألن استنشاق القليل من 

دخان النار يؤدي إلى فقدان الوعي وبالتالي إلى الوفاة.

«  قّدم المساعدة لكبار السن والمعوقين والمرضى من السكان، ولكن 
دون أن تخاطر بنفسك.

«  اترك أبواب ونوافذ الغرف التي اندلع فيها حريق مغلقة، وذلك 
للحيلولة دون انتشار النار والدخان.

«  ال تستخدم أية مصاعد.

«  قم بتحذير بقّية سكان المنزل.

«  أبلغ رجال اإلطفاء على الرقم112.

 معلومات مهمة 
لرجال اإلطفاء:

«  من أنت )االسم، الهاتف، إلى غير ذلك(؟
«  أين اندلع الحريق )العنوان(؟
«  ماذا حدث )حجم الحريق(؟

«  كيف هو الوضع )الجرحى، إلى غير ذلك(؟
«  انتظر تعليمات رجال اإلطفاء.

 أفضل جهاز كاشف للدخان 
من أجل سالمتكم.

HDv Sensys

استفسارات/أعطال
إذا اكتشفتم أثناء فحص وظيفة كاشف الدخان أّن به عطل، فيرجى فوًرا 

ر على الخط الساخن الخاص بنا: إخبار مدير المنزل/المؤجِّ

يمكن االتصال به من الهواتف األرضية األلمانية باألسعار المحلية وهو 
مدمج في السعر الموّحد. أسعار الهواتف النقالة مرتبطة بمقدم الخدمة.

 ٠ ٣ ٠ ٢ ٦ ٤ ٨ ٥ - ٥ ٠ ٠ ٠
:degewo الهاتف الساخن الخاص بشركة
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 التركيب اآلمن - 
أساس حمايتكم

 DIN 14676 يتم تركيب كاشفات الدخان وفقا للمواصفات القياسية لالستخدام
الملزمة. لذلك، ال ُيسمح بنزع كاشفات الدخان من مكان تركيبها األصلي وتركيبها 

في مكان آخر. يؤدي طالء جهاز HDv Sensys أو تغليفه بورق الجدران 
أو تغطيته إلى إحداث عطل به أو حتى إلى إتالف الجهاز. مبدئيا، ال ُيسمح أن 

يتعرض جهاز HDv Sensys إالّ لألوساخ التي توافق االستخدام المنزلي 
المعتاد. 

كاشفات الدخان ال تطفئ النار، ولكن بإمكانها اإلنذار فقط. إذا تعرض جهاز 
HDv Sensys للّتلف، فيرجى إخبار مدير المنزل الخاص بكم أو

المؤجر.

لحماية حياتكم 
تم تركيب كاشفات الدخان HDv Sensys في الغرف التي تسكنونها، وهي 

 .Detectomat منتج فاخر ُصنع في أوروبا من طرف

يهدف هذا التركيب إلى حماية حياتكم وصحتكم.

ُتحذر األجهزة التي تم تركيبها في الوقت المناسب وبكفاءة من االحتراق وكذلك 
من النار المفتوحة المصحوبة بتكون دخان. فهي تمنحكم الوقت الضروري للّنجاة 
ولحماية أنفسكم وحماية كّل األشخاص المتواجدين في غرفكم ولالتصال برجال 

اإلطفاء على الرقم 112 و/أو التخاذ اإلجراءات الضرورية.

جهاز متطور جًدا مع مواصفات الراحة
يعمل جهاز HDv Sensys الفائق التطور دوما على مراقبة تواجد دخان في 
الكاشف بواسطة مستشعر بصري. وإذا تم تسجيل وجود دخان، فإنه يعلن عن 

ذلك بصوت إنذار مرتفع وبمؤشر أحمر مومض. 

في وضعية التشغيل العادي ال توجد إشارات صوتية أو إشارات مرئية مزعجة. 
وألن الكشف عن الدخان يتم بشكل بصري، فإنه ال تنبعث من الجهاز أية 

إشعاعات خطيرة.

الصيانة السنوية
جهاز HDv Sensys مجهز ببطارية ملحومة فائقة األداء من الليثيوم، 

حيث أنه ليس من الضروري استبدال البطارية خالل مدة التشغيل بأكملها. 
ورغم ذلك، من الضروري إجراء صيانة كّل سنة حسب المواصفات القياسية 

DIN 14676. يقتضي نظام التعمير في برلين أن المستأجر هو 
المسؤول مبدئيا عن واجب تأمين صالحية االستخدام السنوي. وبالتالي يتعين 

عليكم القيام بالمراقبة والصيانة واختبار الوظيفة السنوية حسب تعليمات الُمصنع 
)ُيسلم دليل المستخدم عند التركيب(. خالل ذلك يتعين فحص وظيفة كاشف 

الدخان وعدم تغّير وضعية الكاشف.

كيف أتصرف، إذا أطلق كاشف الدخان إشارة؟
حافظ على هدوئك. في حالة إطالق إشارة صوتية لمدة طويلة، فافحص في 

البداية ما إذا كنت ستكتشف نارا في الغرف. إذا لم يتم العثور على نار، فيمكنكم 
تفعيل كتم الصوت بالضغط على الجزء العلوي للجهاز )ُيشغل مثال بيد مكنسة(. 

يوقف كتم الصوت اإلشارة لمدة عشر دقائق تقريبا. في هذه الفترة يومض 
الكاشف كّل عشر ثوان ليشير إلى أن الجهاز في وضعية كتم الصوت. قم بتهوية 

الغرفة جّيًدا وافحص وجود مصادر أخرى لبخار الماء أو أبخرة الطبخ أو 
مصادر دخان غير خطيرة. بمجرد تفادي السبب المحتمل بتوفير التهوية يعود 

كاشف الدخان بعد انقضاء مدة كتم الصوت إلى الوضع العادي.

 إذا أظهر الكاشف إشارات بصرية وصوتية، فإّن األمر يتعلق بخلل. 
إذا رّن الكاشف كّل 40 ثانية مع وميض في نفس الوقت، فإن األمر يتعلق بخلل. 

اتصل في هذا الوقت بالخط الساخن المشار إليه في الخلف.

 مراقبة الجودة بنسبة 
% 100

مصيدة الحشرات )في حجرة 
الدخان(

مؤشر وظيفي أحمر، يظهر في 
حالة النشاط

الجهاز العلوي للعلبة يستخدم 
كزر اختبار/كتم الصوت

جهاز إنذار صوتي بداخل 
العلبة


