
ماذا تفعل في حالة نشوب حريق؟  

حافظ على هدوءك
قم بتحذير كافة السكان 

ساعد األطفال، وذوي اإلعاقات، وكبار السن، 
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قم بإغالق كافة النوافذ واألبواب
اترك المنزل على الفور

ال تستخدم في هذه الحالة المصعد
قم بإخطار رجال اإلطفاء
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وعلى الرغم من الحرص الشديد المتبع في عمليات تصنيع كاشفات الدخان 
وصيانتها، فمن الوارد دائًما أن يحدث عطل ما.   

تنبيه: 
تُساعد كاشفات الدخان في اكتشاف الحرائق في وقت ُمبكر. ومع ذلك، فإن هذه 
األجهزة ال يُمكنها إطفاء الحريق وال منع نشوبه، وال حتى إنذار رجال اإلطفاء. 

إذا كان هناك خطر من نشوب الحريق، فإن األجهزة تصدر إنذاًرا بصوت عاٍل 
ينبهك إلى وجود خطر. ضع في اعتبارك أن األشخاص والحيوانات النائمة ال 

يمكنها أن تشم رائحة السموم المميتة. علًما بأن مقدار 3 إلى 6 أنفاس من غازات 
النيران قد يكون بالفعل مميتًا.  

ومن ثم يجب مراعاة االحتياطات الوقائية عند التعامل مع الحريق والمواد القابلة 
لالشتعال واألجهزة التقنية. 

إذا الحظت وجود عطل في الجهاز، يرجى إبالغ مركز الخدمة لدينا على الفور.  

دليل استعمال كاشف الدخان 
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دليل الصيانة: 
قم بفحص القدرة الوظيفية لكاشف الدخان لمرة على األقل سنويًا، حتى ال تحدث أي 

اضطرابات أو أي عطل بالجهاز. تأكد من فضلك:
هل كاشفات الدخان متواجدة في جميع غرف اإلقامة والردهات؟

هل جميع مداخل الدخان خالية من االتساخات؟
ال يُسمح بوجود أي أشياء ُمعيقة على مسافة 50 سم )التهوية، المصابيح، 

النباتات(. 
إلجراء الفحص الذاتي، قم بالضغط على زر االختبار الخاص بكل كاشف دخان 

على حده. إذا انطلقت نغمة التأكيد، يكون كاشف الدخان جاهًزا لالستخدام. 

يجب توثيق نتائج الفحص واإلجراءات المحتملة. في حالة عدم إتمام أي من هذه 
.WBM النقاط، تواصل من فضلك جمعية اإلسكان

يرجى التأكد من أن منافذ الهواء على حواف كاشفات الدخان ال تتأثر أبدًا 
بالغبار أو االتساخات أو الطالء أو أي شريط الصق إلخ.

يُسعدنا أن تقدم لك كاشفات الدخان الخاصة بنا الحماية المناسبة. لكي يُمكنك تشغيل 
األجهزة دون أية مشاكل، يجب عليك مراعاة محتوى دليل التشغيل هذا:  

ال يؤدي دخان السجائر إلى إطالق اإلنذار ما لم يصل الدخان عمدًا 
وبشكل مباشر إلى داخل كاشف الدخان.

في حالة إندالع إنذار كاشف الدخان يرجى التحقق مما إذا كان هناك 
حريق بالفعل.

في حالة وجود حريق، قم على الفور باتباع التعليمات الواردة في الصفحة 
الخلفية.

عندما تكون درجة الجاهزية الخاصة بأجهزة اإلنذار ُمعرضة للخطر 
عادة ما تُنطلق نغمة قصيرة للداللة على وجود تحذير )إشارة مساعدة(. 

قد يكون ذلك عندما تكون البطارية فارغة، أو عند وجود ملوثات. في 
حالة وجود أي من هذه اإلشارات، من فضلك قم بإخطار جمعية اإلسكان 

  .WBM

راعي من فضلك: 
التأثيرات البيئية المذكورة أدناه يمكن أن تؤدي إلى 

إندالع إنذار خاطئ من كاشف الدخان
األبخرة الكثيفة الناتجة من الشواء، وأبخرة المياه، وأبخرة الطهي

التقلبات الكبيرة في درجة الحرارة
الُمبيد الحشري، وُمعطر الجو، ورش الغرفة

حبوب اللقاح، وغبار البناء، وغبار الطحن والغبار الناعم

من أجل تجنب إندالع إنذار خاطئ، يجب حماية كاشف الدخان من هذه التأثيرات البيئية. 
يمكن أن يساعد في ذلك التنظيف المنتظم بعناية باستخدام المكنسة الكهربائية. في حالة 

وجود مثل هذا اإلنذار الخاطئ أبلغ جيرانك حتى ال يتم إخطار رجال اإلطفاء دون داعٍ. 

في حالة الطهي، انتبه إلى تهوية الغرف بطريقة جيدة. يمكن إيقاف اإلنذار الخاطئ 
بالضغط على زر االختبار / اإليقاف )انظر الرسم(.  

أعمال التجديد: 
أثناء إجراء أعمال التجديد يجب فصل كاشف الدخان عن طريق سحب الجهاز 

بلطف من الحامل المغناطيسي، وحمايته من االتساخات. من فضلك ال تنسى بعد 
إنهاء األعمال أن تقوم بوضع كاشف الدخان مرة أخرى على الحامل المغناطيسي. 

ال يُسمح بتغيير مكان التركيب.

ضمان االستعداد للتشغيل: 
يقوم كاشف الدخان بفحص قدرته على العمل بشكل 

ذاتي. ولفحص الجهاز يدويًا، يجب عليك تجربته عن 
طريق ضغط زر االختبار / اإليقاف لمرة واحدة على 
األقل كل ثالثة أشهر. المساحة السفلية بأكملها هي زر 

االختبار / اإليقاف. عن طريق الضغط على هذه المنطقة 
الحساسة يُمكنك تعطيل اإلنذار أو وقف نغمة اإلشعارات 

بشكل مؤقت )اإلشارة المساعدة(.


