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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 ك ّل 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.

	قدّم 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 بقيّة سكان المنزل.
»

	أبلغ رجال اإلطفاء على الرقم .112
»

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
»

خدمة تلقي المكالمات من شركة
 KALORIMETAألجهزة كشف الدخان:

0800 0008718
الخط الساخن مجا ًنا

"إنذار الدخان الصحيح-
كاشف لسالمتك -
نحن نعتني بذلك شخصيًا".
مايك بالمبيك ،الفحص الفني في شركة KALO

شركة KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
Hamburg 20097
www.kalo.de
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لحماية حياتكم
تم تركيب كاشفات الدخان  K GENIUSفي الغرف التي تسكنونها،
وهي منتج عالي الجودة صُنع في ألمانيا.

الصيانة السنوية
ذاكرة التنبيه

صمام اختياري
لتأمين اإلزالة

صُنع وف ًقا
لمعايير الصناعة األلمانية

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 لل ّنجاة ولحماية أنفسكم وحماية ك ّل األشخاص المتواجدين
في غرفكم ولالتصال برجال اإلطفاء على الرقم  112و/أو التخاذ
اإلجراءات الضرورية.

جهاز متطور ج ًدا به مواصفات الراحة
يعمل جهاز  K GENIUSالفائق 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 الحالة الطبيعية ،يشير المؤشر الوظيفي المومض إلى جاهزية التشغيل
كل  48ثانية .يتم خفض ضوء المؤشر في الليل لراحتك .وألن الكشف عن
الدخان يتم بشكل بصري ،فإنه ال تنبعث من الجهاز أية إشعاعات خطيرة.

مراقبة الجودة بنسبة
% 100
زر االختبار /
كتم الصوت
جهاز إنذار صوتي
بداخل العلبة

جهاز  K GENIUSمجهز ببطارية فائقة األداء من الليثيوم ،حيث أنه ليس
من الضروري استبدال البطارية خالل مدة التشغيل بأكملها .ومع ذلك ،يلزم
في أجهزة كشف الدخان التقليدية ،إجراء الصيانة وف ًقا لمعيار DIN 14676
على فترات سنوية ،والتي تقوم بتنفيذها لك شركة ( KALOبقدراإلمكان
كجزء من قراءة موزعات تكلفة التدفئة) .ومن بين أمور أخرى ،يتم فحص
وظيفة جهاز كاشف الدخان ووصول الدخان دون عوائق إلى الكاشف.

كيف أتصرف ،إذا أطلق كاشف الدخان إشارة؟
شبكة للحماية من الحشرات

التركيب اآلمن  -معلومات مهمة
يتم تركيب كاشفات الدخان بعناية بواسطة شركة  KALOوف ًقا للمواصفات
القياسية لالستخدام  14676 DINالملزمة .لذلك ،ال يُسمح بنزع كاشفات
الدخان من مكان تركيبها األصلي وتركيبها في مكان آخر .يؤدي طالء جهاز
 K GENIUSأو تغليفه بورق الجدران أو تغطيته إلى إحداث عطل به أو
حتى إلى إتالف الجهاز .مبدئيا ،ال يُسمح أن يتعرض جهاز K GENIUS
إالّ لألوساخ التي توافق االستخدام المنزلي المعتاد.
كاشفات الدخان ال تطفئ النار ،ولكن بإمكانها اإلنذار فقط .في حالة تلف
 ،K GENIUSيُرجى االتصال فورً ا برقم الخدمة المذكور على ظهره .إذا
قمت بتغيير الغرف الخاصة بك (على سبيل المثال أن تصبح غرفة العمل
غرفة أطفال) ،يُرجى إبالغ إدارة المنزل الخاصة بك أو المؤجر.

حافظ على هدوئك .في حالة إطالق إشارة صوتية غير محدودة ،فافحص
في البداية ما إذا كنت ستكتشف نارا في الغرف .إذا لم يتم العثور على نار،
فيمكنكم تفعيل كتم الصوت بالضغط على الزر (يُشغل مثال بيد مكنسة).
قم بتهوية الغرفة ج ّي ًدا وافحص وجود مصادر أخرى لبخار الماء أو أبخرة
الطبخ أو مصادر دخان غير خطيرة .بمجرد تفادي السبب المحتمل بتوفير
التهوية يعود كاشف الدخان إلى الوضع العادي.
إذا أظهر الكاشف إشارات بصرية وصوتية ،فإنّ األمر حينئ ٍذ يتعلق بخلل.
ً
نشطا رغم ذلك ويتمتع
تنشيط كتم الصوت .ال يزال جهاز كاشف الدخان
بوظائفه الكاملة .يمنع كتم الصوت إشارة الخلل لمدة  24ساعة .اتصل في هذا
الوقت برقم الخدمة المشار إليه في الخلف.

