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ماذا تفعل في حالة وجود إشارة خطر؟ 
حافظ على الهدوء، وافحص الشقة )الدخان، والروائح، والحرارة، 

وألسنة اللهب(
في حالة إندالع إنذار خاطئ: اضغط على زر االختبار / اإليقاف 

بالجهاز، انظر دليل االستخدام
في حالة نشوب حريق / دخان: قم بتأمين األشخاص والحيوانات 

وإنذار الجيران
اتصل برجال اإلطفاء: 112

قم بإغالق كافة النوافذ واألبواب
غادر المنزل على الفور

ال تستخدم المصاعد

األسئلة األكثر طرًحا 
كيف تعمل كاشفات الدخان؟ 

تحتوي كاشفات الدخان على قمرة قياس، يتم فيها تشغيل مصدر ضوء 
لفترة قصيرة على فترات زمنية ُمحددة. إذا دخلت أي من جسيمات 

الدخان إلى قمرة القياس، فإن ضوء الُمراقبة الناتج ينشط خلية ضوئية. 
يؤدي هذا إلى تشغيل جهاز اإلنذار، الذي يحذر من وجود حريق عن 

طريق إنذار صوتي. 

كيف يمكنني المساعدة في الحفاظ على عمل وظائف كاشفات الدخان 
في منزلي بشكل جيد؟ 

تجنب التأثيرات البيئية الضارة )مثل حبوب اللقاح، وانتشار الحشرات(، 
في حالة القيام باألعمال التي قد تؤدي إلى اندالع إنذارات خاطئة، يجب 

تغطية الكاشف الُمثبت في نطاق األعمال، على سبيل المثال، في حالة 
القيام بأعمال التجديد، يجب تغطية الكاشف مؤقتًا أو إزالته )إذا تمت 

إزالته: قم بحفظ وحماية كاشفات الدخان بشكل آمن، على سبيل المثال 
عن طريق وضعها في واحد من أكياس الثالجة المتداولة والمزودة 

بمسحاب قفل(. بعد االنتهاء من األعمال يجب تركيب كاشف الدخان في 
نفس المكان، وإعادة فحص قدرته على العمل والتأكد منها )انظر دليل 

االستخدام(. 

هل يُمكن أن ينطلق إنذار كاشف الدخان بفعل مؤثرات أخرى )مثل 
الطهي(؟ 

نعم! يُمكن أن يؤدي بخار المياه الكثيف، ودخان الطهي، والتحمير، 
والخبز، والشواء إلى اندالع اإلنذار. وهذا ما يكون غالبًا السبب في 

إندالع إنذار خاطئ. قم بفتح النوافذ، وتهوية الغرفة. بمجرد تجنب هذه 
األسباب المحتملة، يعود كاشف الدخان إلى طريقة التشغيل الطبيعية.  

هل هناك حلاً بديلاً إذا لم أتمكن من إجراء الصيانة بنفسي / إن لم أود 
أن أقوم بها بنفسي؟ 

نعم. إذا كنت ال تستطيع أو ال تريد أن تقوم بالصيانة المطلوبة لضمان 
جاهزية كاشف الدخان على أساس منتظم، فمن الممكن أيًضا تكليف طرف 
ثالث ألداء الخدمة. سنسلمك مالحظات حول مقدمي الخدمة المعنيين عند 

الحصول على موعد التركيب. 

هل يمكنني تبديل موقع كاشف الدخان إذا كان وجوده في الموقع الحالي 
يُزعجني؟ 

 DIN ال! تم تثبيت كاشفات الدخان وفقًا لما نص عليه المعيار رقم
14676. بذلك فقط يُمكن لكاشفات الدخان أن تفي بتأثير الحماية المنوط 

بها بشكل مثالّي. وبالتالي يتم تحديد مواضع التثبيت بشكل ُملزم ويجب عدم 
تغييرها.  


