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لحمايتك الشخصية تم تركيب أجهزة إنذار الدخان من نوع  Ei6500- OMSفي شقتك.
يهذه الطريقة يفي المالك بالتزامه القانوني بالتجهيز وفي نفس الوقت يساهم
بشكل فعال في سالمتك .تزودك هذه المعلومات بتعليمات مهمة حول األجهزة.
برجى االحتفاظ بها آمنة.

فوائدك
حماية موثوقة
جهاز إنذار الدخان يحذر من انبعاث الدخان .هذا مهم بشكل خاص في الليل عندما
تقفل حاسة الشم أثناء النوم.
اختبار مري�ح عن بعد
جهاز  Ei6500-OMSعبارة عن جهاز إنذار دخان للفحص الكامل عن بعد .هذا يعني أنه
يمكن قراءة جميع معلومات الكاشف ذات الصلة بالوظيفة عن ُبعد عرب واجهة الراديو
المدمجة .لذلك ليس من الضروري دخول الشقة ألغراض التفتيش.
تصميم دقيق
في التشغيل العادي ال توجد شاشات نشطة أو مرئية أو مسموعة يمكن أن تزعجك.
لذلك فإن جهاز إنذار الدخان مناسب بشكل خاص للرتكيب في غرف النوم وغرف
األطفال .ومع ذلك ،يمكنك سماع ضوضاء بسيط مرة واحدة في الشهر من جهاز إنذار
الدخان أثناء النهار .هذه آلية فحص مخطط لها.

لمحة سريعة عن جهاز
إنذار الدخان Ei6500-OMS
 .1زر وظيفة كبري
يمكنك بسهولة الضغط على زر الوظيفة الكبرية باستخدام
عصا أو أداة طويلة للتحقق من وظائف جهاز إنذار الدخان
أو لكتم صوت اإلنذار الخاطئ.
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 .2مداخل الدخان
يدخل دخان الحري�ق إلى غرفة الدخان من خالل الفتحات.
لذلك يجب أال ت�كون هناك أشياء قري�بة بحدود 50
1
سميمكن أن تمنع الدخان من دخول الكاشف .االست�ثناءات
هي الرتكيبات أو الجدران الموجودة بالفعل أو ما شابه
ذلك أثناء الت�ثبيت .يرجى عدم تغطية مداخل الدخان أو
تغطيتها بشريط الصق ،ألن ذلك سيضعف وظيفة جهاز إنذار
الدخان ،وفي ظل ظروف معينة ،يمنع اإلنذارات في الوقت المناسب في حاالت الطوارئ.
يمكن أن يؤدي الخلل المتعمد للقدرة الوظيفية إلى خدمة فنية مدفوع األجر.
 .3عرض الوظيفة
في حالة وجود إنذار أو عطل وظيفي أو إعاقة لدخول الدخان ،يومض مؤشر إنذار الدخان.
ال يومض مؤشر أي إشارات أثناء التشغيل العادي.
صيحة:
َن
َ
ننصح باختبار جهاز إنذار الدخان بنفسك بانتظام من أجل التعرف أنت وعائلتك على صوت اإلنذار .للقيام
بذلك ما عليك سوى الضغط باستمرار على زر الوظيفة.
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هذا ما تعنيه اإلشارات الصادرة
من جهاز إنذار الدخان
اإلشارة

المعنى

–

تشغيل عادي
ال يصدر الكاشف أي إشارات مرئية أو مسموعة في التشغيل العادي.

ومضة  /زيادة نغمة اإلنذار

اختبار الوظيفة
يتم اظهار اإلشارة لطالما بتم الضغط على زر الوظيفة.

ومضة  /نغمة اإلنذار

ا ْإنذار
يتم إصدار اإلشارة حتى يختفي الدخان في غرفة دخان الكاشف .بدالً من ذلك،
يمكن كتم صوت الكاشف لمدة  10دقائق بالضغط على زر الوظيفة.

 5ومضات

عائق بحدود  50سم من الكاشف
عائقا في دائرة قطرها  50سم .إزالة العائق .إذا تعذر إزالة
اكتشف الكاشف
ً
العائق ،فيمكنك إيقاف تشغيل إشارة  LEDبالضغط على زر الوظيفة.

 5ومضات  5 /مرات تنبيه

كاشف مغطى بالكامل
الكاشف مغطى بالكامل .قم بإزالة الغطاء الستعادة الوظائف.

ومضتان  /مرتان صوت تنبيه

فشل جهاز االستشعار
الكاشف معطل ،يجب استبدال الجهاز .يرجى االتصال بالخط الساخن لخدمتنا
على الفور* .يمكن كتم صوت اإلشارة الصوتية لمدة  12ساعة بالضغط على
زر الوظيفة.

ومضة  /صوت تنبيه

البطارية ضعيفة
جهد البطارية منخفض ،يحتاج الجهاز إلى االستبدال .يرجى االتصال
بالخط الساخن لخدمتنا* على الفور .يمكن كتم صوت اإلشارة الصوتية
لمدة  12ساعة بالضغط على زر الوظيفة.

ومضتان

حدوث خطأ
الكاشف معطل ،يجب استبدال الجهاز .يرجى االتصال بالخط الساخن
لخدمتنا على الفور*.
*على مدار الساعة 0201 50744497

معلومات حول الفحص عن بعد
يجب أن تعمل أجهزة إنذار الدخان بشكل مثالي حتى ت�تمكن من إطالق إنذار في حاالت
الطوارئ بشكل موثوق .لهذا السبب نتحقق من الوظائف التالية ألجهزتك عن ُبعد
بشكل شهري:
فحص البيئة المحيطة ( 50سم)
اإلمداد بالطاقة
حالة الرتكيب
مجسات الدخان
تلوث غرفة الدخان
إشارة إنذار
حدوث دخان
عطال (يمكن التعرف عليه من إشارات جهاز إنذار الدخان) وال يمكنك تصحيحه
إذا اكتشفت
ً
بنفسك ،فريجى إبالغ الخط الساخن للخدمة لدينا على الرقم  0201 50744497أو إدارة
المنزل الخاصة بك .يرجى اإلبالغ عن اإلشارة للتعرف على الخلل في أسرع وقت ممكن.
يرجى مالحظة أنه يتم تسجيل جميع األعطال وأنه يتم إرسالها إلى شركة إدارة المنزل
الخاصة بك بعد الفحص السنوي عن ُبعد .من فضلك ال ت�رتدد  -هذا من أجل سالمتك!

أسئلتك ،إجاباتنا
ماذا أفعل بجهاز إنذار الدخان عندما أقوم بالتجديد أو إعادة البناء؟
بالنسبة للتجديدات التي تشتمل على الغبار واألوساخ ،يرجى فك برغي جهاز إنذار الدخان من لوحة
خاليا من الغبار واألوساخ طوال فرتة التجديد .ضعها في مكانها في نفس موضع
الرتكيب وتخزينه
ً
الرتكيب فور االنتهاء من العمل.
ماذا أفعل بأجهزة إنذار الدخان إذا قمت بالتجديد أو إذا حدث تغبري في استخدام الغرف؟
في حالة حدوث تغي�ريات هيكلية في الغرف الفردية و/أو تغي�ريات في االستخدام ،على سبيل المثال إذا كنت
ترغب في استخدام غرف بدون أجهزة إنذار للدخان كغرف نوم في المستقبل ،فريجى إبالغ إدارة المنزل الخاصة
بك أو الخط الساخن للخدمة على الفور.

هل يمكن مراقبتي عرب جهاز إنذار الدخان؟
أجهزة إنذار الدخان  Istaت�تفاعل فقط مع الدخان .بإلضافة إلى ذلك هناك مستشعرات متعلقة بالسالمة
لدرجة تلوث حجرة الدخان ،والتعرف على االنسداد ،وجهد البطارية .يقوم جهاز استشعار بالموجات فوق
الصوتية في جهاز إنذار الدخان بفحص أسبوعي ما إذا كانت هناك أي عوائق على بعد  50سم من جهاز
إنذار الدخان يمكن أن تمنع دخول الدخان ،وما إذا كان الجهاز ال يزال مثب ًتا بالسقف .تقوم شاشة العرض
أيضا من خالل الوميض بإشارات معلومات الوضع لجهاز إنذار الدخان .ال يحتوي جهاز إنذار الدخان على أي
ً
مستشعرات حركة أو كامريا أو ميكروفون .الجهاز يستخدم فقط من أجل سالمتك الشخصية.
يمكن العثور على المزيد من األسئلة المتداولة على موقعنا على اإلنرتنت على:
www.ista.de/rauchwarnmelder-fragen

كيف أتصرف في حالة صدور إنذار خاطئ؟
تماما من أنه بالفعل إنذار خاطئ يمكن حدوثه ،على سبيل المثال من خالل أبخرة طهي قوية.
في أول األمر ت�أكد
ً
إذا كانت هذه هي الحالة ،فاضغط على زر الوظيفة برفق إللغاء تفعيل اإلنذار لمدة  10دقائق («ت�ثبيت اإلنذار»).
هل يتسبب استخدام أجهزة إنذار الدخان الالسلكية في حدوث دخان كهربائي؟
كما هو الحال مع تطبيقات الراديو األخرى (الهواتف الالسلكية ،والشبكات المنزلية ،واأللعاب التي يتم
التحكم فيها عن ُبعد) ،يتم إنشاء حقل راديو مطابق عند إنشاء اتصال بني أجهزة إنذار الدخان وأجهزة
دائما وقوة اإلرسال محدودة للغاية ،وتنتج كمية صغرية
نظرا ألن االتصال ليس
االستقبال .ومع ذلك،
ً
ً
جدا فقط من االشعاع .في المنتجات عالية الجودة ،يكون هذا أقل بكثري من االشعاع ،والذي يحدث،
ً
على سبيل المثال ،عن طري�ق استخدام الهواتف المحمولة ،وبالتالي ال يكاد يذكر.

لديك أسئلة؟
نحن متواجدون لإلجابة على أي أسئلة قد ت�كون لديك حول أجهزة إنذار الدخان على مدار الساعة
على الخط الساخن للخدمة0201 50744497 :
رقم ملكيتك*:

–

–

* عند االتصال بالخط الساخن للخدمة ،يرجى تجهيز رقم
الملكية الخاص بك والرقم التسلسلي للجهاز المعني.
الرقم التسلسلي موجود على الحافة الخارجية للجهاز.
عند ت�ثبيت جهاز إنذار الدخان ،سوف تحصل على الرقم
من قبل فني الرتكيب.

/

جهاز إنذار الدخان
لفحص كامل عن بعد
ميزات Ei6500-OMS
وفقا للمواصفة - EN 14604
تم اختباره
ً
(رقم شهادة )KRIWAN 1772-CPR-181135
استخدم بموجب  - 1-DIN 14676طريقة الرتكيب / C
إجراءات التفتيش C
و DIN SPEC 91388 - KRIWAN Certificate No. 1772-FIRWM-181135
وفقا لـ vfdb 14-01 / Q-Label
اختبار ممتد
ً
عمر البطارية  10سنوات
اختبار مستوى الصوت متضخم
تعويض التلوث
تردد الراديو  868.95ميجا هرتز مع قوة إرسال  12.5ميجاوات
كحد أقصى.
مرفق اختبار لـ Ei6500-OMS
كشف الدخان
االختبارات الذاتية التلقائية المنتظمة
نظام تحذير في حالة وجود عوائق
كشف التفكيك
السيطرة على مداخل الدخان
السيطرة على امدادات الطاقة
وأكرث بكثري

يجب أن يعرف
رجال اإلطفاء ذلك
لكي ت�تمكن من مساعدتك في أسرع وقت
ممكن في حاالت الطوارئ ،يحتاج مركز التحكم
إلى المعلومات التالية منك:

ماذا تفعل في
حالة نشوب حري�ق؟

من المتصل؟
االسم والعنوان ورقم الهاتف .لألسئلة حول
مكالمة الطوارئ
أين مكان الحري�ق؟
المكان والشارع ورقم البيت
ما الذي يحرتق؟
شقة ،مبنى تجاري ،مركبة

االتصال بالطوارئ 112
في حالة نشوب حري�ق ،كل ثانية
مهمة .لذا قم بإجالء نفسك ورفاقك
في الغرفة إلى مكان آمن ثم اتصل
برقم الطوارئ على الفور!

كيف هو الوضع؟
هل الناس في خطر؟ عدد المصابني
معلومات إضافية ضرورية؟
انتظر أي استفسارات من موظف
مركز التحكم

حري�ق في الشقة

حري�ق في بيت الدرج

في حالة نشوب حري�ق ،كل ثانية مهمة .من الجيد أن يلفت جهاز إنذار الدخان انتباهك
إلى الموقف الخطري في الوقت المناسب ويكون لديك الفرصة لمغادرة شقتك في
الوقت المناسب.

دائما على الهدوء وال تخرج من
إذا كانت النريان تسد طري�ق الهروب بالفعل ،فاحرص
ً
سلم العمارة.

غرفة أو شقة
غادر على الفور.

خذ فقط هاتفك الخلوي
والمفاتيح معك.

أغلق باب الغرفة
أو الشقة خلفك.

اتصل برجال االطفاء
من الخارج على
رقم الطوارئ !112

حذر جيرانك.

ال تستخدم المصعد تحت
أي ظرف من الظروف.
الهروب عبر بيت الدرج!

ابق في الشقة.
أبدا من بيت
ال تهرب ً
الدرج المليء بالدخان!

إغلق باب الشقة
على الفور.

اتصل برجال االطفاء
على رقم الطوارئ !112

إغلق باب الشقة من
الداخل بمناشف مبللة.

معلومات إضافية
انتظر قسم اإلطفاء!
هذا سوف يقوم
بإنقاذك.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول ما يجب القيام
به في حالة نشوب حري�ق من قسم اإلطفاء المحلي.
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