
Những câu hỏi thường gặp
Đầu báo khói hoạt động như thế nào?

Đầu báo khói có buồng đo với nguồn sáng được bật 
lên nhanh chóng trong những khoảng thời gian nhất 
định. Nếu các hạt khói đi vào buồng đo, ánh sáng tán 
xạ hình thành từ đó sẽ kích hoạt một tế bào quang 
điện. Điều này sẽ kích hoạt thiết bị báo động, cảnh báo 
bằng một tiếng bíp lớn.

Tôi có thể làm gì để đảm bảo đầu báo khói trong 
căn hộ của tôi vẫn hoạt động?

Bạn hãy tránh các tác động môi trường có hại (ví dụ 
như phấn hoa, côn trùng phá hoại). Khi làm các việc 
gây báo động giả ở nơi có cài đặt đầu báo khói, chẳng 
hạn như sửa chữa, hãy che đầu báo hoặc tháo ra tạm 
thời (nếu tháo ra: hãy giữ và bảo quản đầu báo khói an 
toàn, ví dụ như để trong túi đựng có khóa zip bán sẵn). 
Sau khi hoàn thành công việc, hãy lắp thiết bị báo cháy 
lại ở cùng một vị trí và khôi phục độ sẵn sàng vận hành 
và kiểm tra lại (xem hướng dẫn vận hành).

Đầu báo khói cũng có thể bị các tác động khác kích 
hoạt (chẳng hạn như nấu ăn) không?

Có! Hơi nước mạnh, hơi từ nấu ăn, rán, nướng 
bánh và nướng thịt có thể kích hoạt báo động 
nhằm cảnh báo trước. Đây cũng thường là nguyên 
nhân của các báo động giả. Hãy mở cửa sổ và 
thông gió. Ngay khi có thể loại bỏ nguyên nhân, 
đầu báo khói sẽ hoạt động bình thường trở lại.

Có cách nào khác cho tôi nếu tôi không thể tự bảo 
dưỡng/không muốn tự bảo dưỡng?

Có. Nếu bạn không thể hoặc không muốn tự mình thực 
hiện các dịch vụ để đảm bảo độ sẵn sàng hoạt động 
của đầu báo khói, bạn cũng có thể ủy quyền cho bên 
thứ ba thực hiện dịch vụ. Sau ngày hẹn lắp thiết bị, bạn 
sẽ nhận được thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ 
tương ứng. 

Tôi có thể đổi thiết bị báo cháy nếu nó làm tôi phiền 
nhiễu ở vị trí hiện tại không?

Không! Thiết bị báo cháy được lắp đặt theo các quy 
định trong tiêu chuẩn DIN 14676. Chỉ như vậy, thiết 
bị báo cháy mới thể hiện tối ưu hiệu quả bảo vệ của 
chúng. Do đó, các vị trí lắp thiết bị đã được quy định và 
không được phép thay đổi.

WBM – Hiệp hội nhà ở Berlin-Mitte mbH

Phải làm gì khi có tín hiệu 
báo động?

  Hãy giữ bình tĩnh và kiểm tra căn hộ 
   (khói, mùi, nhiệt lượng, ánh lửa)

 Trong trường hợp báo động giả: Nhấn nút           
   kiểm tra/dừng theo hướng dẫn sử dụng 
   trên thiết bị 

 Nếu có lửa/khói: Hãy đưa người và động 
    vật đến nơi an toàn và báo động cho 
    hàng xóm

 Gọi đội cứu hỏa: 112
 Đóng toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào phía sau bạn
 Rời khỏi nhà ngay lập tức
 Không sử dụng thang máy
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