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Làm gì khi có hỏa hoạn?

Notruf: 112

Hãy giữ bình tĩnh
Cảnh báo cho tất cả mọi người trong nhà 
Hãy cứu trẻ em, người tàn tật, người già 
và người bệnh
Đóng toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào phía 
sau bạn
Rời khỏi nhà ngay lập tức 
Không sử dụng thang máy 
Báo ngay cho đội cứu hỏa

Chú ý:
Đầu báo khói giúp sớm phát hiện hỏa hoạn. Tuy nhiên, đầu 
báo khói không thể dập lửa hay ngăn chặn sự hình thành 
đám cháy cũng như báo cho đội cứu hỏa.

Nếu có nguy cơ hỏa hoạn, các thiết bị sẽ phát ra một âm 
thanh báo động lớn cảnh báo bạn về sự nguy hiểm. Hãy 
lưu ý là người và động vật đang ngủ không thể ngửi thấy 
mùi khí độc chết chóc này. Chỉ ngửi khí của đám cháy trong 
3 đến 6 hơi thở có thể gây tử vong.

Tuy quá trình sản xuất và bảo dưỡng đảm bảo chất lượng 
cho đầu báo khói, vẫn còn có khả năng xảy ra trục trặc về 
chức năng của thiết bị này.

Cần chú ý tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn khi 
xử lý ngọn lửa, vật liệu dễ cháy và các thiết bị kỹ thuật.

Nếu bạn nhận thấy thiết bị trục trặc, vui lòng thông báo cho 
bộ phận dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức.

© Pyrexx GmbH

WBM - Hiệp hội nhà ở Berlin-Mitte mbH
số 38 phố Dircksen, 10178 Berlin
Điện thoại: 030 / 2471 5700



Chúng tôi rất vui vì đầu báo khói của chúng tôi giờ đây có 
thể bảo vệ bạn. Để vận hành thiết bị này không có trục 
trặc, bạn nên tuân theo nội dung của quyển hướng dẫn 
vận hành này:

Khói thuốc lá không kích hoạt báo động trừ khi khói cố 
ý và trực tiếp đi vào đầu báo khói.
Vui lòng kiểm tra trường hợp báo động từ đầu báo khói, 
nếu thực sự có hỏa hoạn.
Vui lòng làm theo hướng dẫn ở mặt sau ngay lập tức, 
trong trường hợp có hỏa hoạn.

Nếu khả năng cảnh báo của thiết bị bị ảnh hưởng, thiết 
bị sẽ phát ra một tiếng bíp ngắn đều đặn (tín hiệu trợ 
giúp). Tiếng bíp này có thể cảnh báo về trạng thái hết 
pin hoặc bị nhiễm bẩn. Nếu có tín hiệu này, vui lòng 
thông báo cho WBM.

Để tránh báo động lỗi, cần bảo vệ đầu báo khói tránh các 
tác động môi trường như vậy. Việc sử dụng máy hút bụi 
để vệ sinh kỹ càng, thường xuyên cũng có thể trợ giúp. 
Hãy thông báo cho hàng xóm của bạn về báo động lỗi để 
họ không báo cho đội cứu hỏa.

Luôn đảm bảo thông gió đầy đủ cho phòng khi nấu ăn. Có 
thể dừng báo động lỗi bằng cách nhấn nút kiểm tra/dừng 
(xem hình).

Hãy đảm bảo các cửa hút khí trên rìa ngoại vi của đầu báo 
khói không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bụi, bụi bẩn, sơn 
hoặc băng dính. 

Công việc sửa chữa:
Khi tiến hành các công việc sửa chữa, cần kéo nhẹ đầu 
báo khói trên thiết bị ra khỏi giá đỡ nam châm và bảo 
quản chống bụi bẩn. Hãy nhớ đặt đầu báo khói trở lại giá 
đỡ nam châm sau khi hoàn thành công việc. Không được 
thay đổi vị trí lắp.

Đảm bảo độ sẵn sàng vận hành:
Đầu báo khói thường xuyên tự động kiểm 
tra độ sẵn sàng vận hành của chúng. Để 
kiểm tra thiết bị thủ công, bạn nên nhấn nút 
kiểm tra/dừng tối thiểu một lần mỗi quý. 
Toàn bộ bề mặt đáy là nút kiểm tra/dừng. 
Ngoài ra, bạn cũng có thể tạm thời tắt báo 
động hoặc tiếng bíp (tín hiệu trợ giúp) bằng 
cách nhấn lên vùng cảm biến này.

Vui lòng lưu ý:
Những tác động môi trường được liệt kê dưới đây có thể 
làm đầu báo khói báo động lỗi: 
 Hơi rán, hơi nước và nấu ăn bốc hơi  
 nhiều Dao động nhiệt độ lớn
 Xịt phòng, nước hoa và côn  
 trùng, Phấn hoa,bụi xây dựng, bụi mài và bụi tinh

Hướng dẫn bảo dưỡng: 
Hãy đảm bảo kiểm tra hoạt động của đầu báo khói tối thiểu 
một lần mỗi năm, để đầu báo khói không bị trục trặc hoặc
dẫn tới hỏng thiết bị. Vui lòng kiểm tra xem:  

  Liệu đầu báo khói có sẵn ở tất cả các khu vực phòng  
   chờ và hành lang không?
 Tất cả các đầu vào khói có sạch bẩn không?
 Không được để các vật thể gây trục trặc ở trong khoảng    

   cách 50 cm (hệ thống thông gió, đèn, cây cối).
 Nhấn nút kiểm tra cho từng đầu báo khói để tự kiểm tra.  

   Nếu phát ra âm xác nhận, đầu báo khói đã sẵn sàng  
   hoạt động.

Các kết quả của tổng quan và mọi biện pháp phải được ghi 
chép lại. Nếu một trong những điểm này không được đáp 
ứng, vui lòng liên hệ với WBM


