
 جهاز كاشف الدخان
 fumonic 3 radio net

معلومات للسكان والمالكين



تَهِْنَئٌة!
لحمايتك الشخصية تم تركيب أجهزة كاشف الدخان من نوع fumonic 3 radio net في 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.

 fumonic 3 radio net جهاز كاشف الدخان 
في لمحة

 معلومات مهمة ــ 
 

الرجاء االحتفاظ بها!

فوائدك

  حماية موثوقة  	
جهاز كاشف الدخان يحذر من انبعاث الدخان. هذا مهم بشكل خاص في الليل عندما تقفل 

حاسة الشم أثناء النوم. 
  اختبار مريح عن بعد 	

 fumonic 3 radio net اعتماًدا على إجراء الفحص المتفق عليه مع المالك، عادًة ما يتم فحص
الخاصة بك سنوًيا كجزء من الفحص في الموقع بواسطة شريك خدمة ISTA أو كجزء من 

فحص السلكي سنوي مع اكتشاف األعطال شهريا وفحصها عن ُبعد دون أن تالحظ اي شئ 
- لحمايتك، سيتحقق شريك خدمة ISTA أيًضا من جهاز كاشف الدخان كل 36 شهًرا في 
المكان. يعمل كال إجرائي الفحص على ضمان عمل جهاز كاشف الدخان وهما ضروريان.

  اختبار األمان 	
أجهزة كاشف الدخان الخاصة بك هي بالطبع تم اختبارها بواسطة VdS، وتم منحها 

عالمة Q وتعمل مع بطارية مدمجة بشكل دائم لمدة 10 سنوات.

1. صمام االنبعاث الضوئي الثنائي أبيض
يحسن التوجه في الشقة في حالة وجود إنذار. 	

2. مؤشر الوظيفة األحمر
يوضح أن جهاز كاشف الدخان يعمل بشكل صحيح 	
موجود على جانب الجهاز وبالتالي فهو ليس مصدر ضوء مزعج. 	

3. صمام مدمج
سيتم إتالقه من خالل التفكيك غير المسموح به. 	
يستلزم التفكيك غير المسموح به فحًصا مقابل رسوم للجهاز ومكان  	

التثبيت من قبل شريك خدمة ISTA. في هذا السياق سيتم أيًضا إعادة 
ختم الجهاز.

يرجى مناقشة أي عملية تفكيك )مثل أعمال التجديد( مع المالك. 	

4. زر وظيفة مدمج
 يمكن تشغيله بسهولة باستخدام قضيب أو أداة طويلة للتحقق من وظائف جهاز كاشف الدخان،  	

أو لكتم صوت إنذار مضلل أو لتنشيط كتم صوت اإلنذار لمدة 10 دقائق.

 نَصيحَة:  ننصح باختبار جهاز كاشف الدخان بانتظام من أجل التعرف على صوت اإلنذار. للقيام بذلك 
 ما عليك سوى الضغط باستمرار على زر الوظيفة. اِنْتِباهٌ: نغمة اإلنذار عالية جدًا، لذا يرجى 

الحفاظ على مسافة كافية.
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 هذا ما تعنيه اإلشارات الصادرة 
معلومات حول الفحص عن بعدمن جهاز كاشف الدخان

يجب أن تعمل أجهزة كاشف الدخان بشكل مثالي حتى 
تتمكن من إطالق إنذار في حاالت الطوارئ بشكل موثوق. 
لهذا السبب نتحقق من الوظائف التالية ألجهزتك عن ُبعد 

بشكل شهري:
اإلمداد بالطاقة 	
مجسات الدخان 	
إشارة إنذار 	
حدوث دخان 	
حالة التركيب 	
تلويث غرفة الدخان 	

إذا اكتشفت عطاًل بنفسك )يمكن التعرف عليه من خالل 
إشارات جهاز كاشف الدخان( وال يمكنك تصحيحه بنفسك، 

فيرجى إبالغ الخط الساخن للخدمة * على الفور. يرجى 
اإلبالغ عن اإلشارة الدقيقة حتى نتمكن من تحديد العيب 

وتصحيحه في أسرع وقت ممكن.

لديك أسئلة؟
يمكنك الوصول إلى الخط الساخن لخدمتنا على مدار 

الساعة على الرقم: 50744497 201 (0) 49+*

اإلجراء المطلوبالمَعْنَىاإلشارٌَة

 ضوء LEDالنَغْمة
)أحمر(

LED ضوء 
)أبيض(

تسلسل إنذار 
متواصل

يومض 3 مرات لكل 
تسلسل إنذار

قم بوضع نفسك والسكان في مكان ِإْنذاٌراإلضاءة
آمن على الفور

ال يوجد إجراء مطلوبجهاز كاشف الدخان يعملُمْطَفٌأيومض مرة كل 48 ثانيةصامتنعم

 تسلسل إنذار نعم
لمرة واحدة

ال يوجد إجراء مطلوبإنذار تجريبيُمْطَفٌأُيْوِمُض

 إشارة صوتية 
كل 45 ثانية

 يجب تغيير البطارية ُمْطَفٌأيومض مرة كل 8 ثانية
)تعمل لمدة 30 يوًما(

يرجى االتصال بالخط الساخن لخدمتنا 
على الفور *

 إشارة صوتية 
كل 45 ثانية

يومض يومض بسرعة
بسرعة

 عطل في الجهاز 
) ال يوجد ضمان لعمل الجهاز(

يرجى االتصال بالخط الساخن لخدمتنا 
على الفور *

i
الصوت مكتوم، 
ألنه غير مفعل 
لمدة 10 دقائق

يومض مرتين كل 
10 ثواٍن

 تأكيد اإلنذار على أنه إنذار خاطئُمْطَفٌأ
)»تثبيت اإلنذار«(

انتبه بشكل خاص ألي حرائق قد تحدث 
أثناء كتم الصوت

i
الصوت مكتوم، 
ألنه غير مفعل 
لمدة 10 دقائق

يومض مرتين كل 
10 ثواٍن

 تم كتم صوت اإلنذار لمدة ُمْطَفٌأ
10 دقائق قبل ظهور الدخان

انتبه بشكل خاص ألي حرائق قد تحدث 
أثناء كتم الصوت

إشارة صوتية: نغمة واحدة قصيرة بصوت منخفض
تسلسل التنبيه: 3 نغمات قصيرة بصوت عالي



كيف يمكنني إجراء اختبار إنذار للتحقق من نفسي؟أسئلتك، إجاباتنا
 fumonic 3 radio net  بغض النظر عن اختبار عن ُبعد التلقائي، يجب إجراء اختبار إنذار شهري لجهاز 

من أجل التعرف على الجهاز وإشاراته.

هل يمكن مراقبتي عبر جهاز كاشف الدخان؟
أجهزة كاشف الدخان Ista تتفاعل فقط مع الدخان. هناك بإلضافة إلى ذلك مستشعرات متعلقة بالسالمة 
لدرجة تلوث حجرة الدخان، والتعرف على االنسداد، وجهد البطارية. تقوم شاشة العرض أيًضا من خالل 

الوميض بإشارات معلومات الوضع لجهاز كاشف الدخان. ال يحتوي جهاز كاشف الدخان على أي مستشعرات 
حركة أو كاميرا أو ميكروفون. الجهاز يستخدم فقط من أجل سالمتك الشخصية.

 1.  اضغط باستمرار على زر الوظيفة حتى يضيء مؤشر LED األبيض وتصدر نغمة 
اإلنذار ثالث مرات.

 2.  إذا لم تصدر نغمة أنذار بعد الضغط على الزر لمدة 10 ثواٍن على أبعد تقدير، 
كرر اختبار اإلنذار. 

 3.  وإذا لم تصدر نغمة إنذار مرة أخرى، يكون الجهاز تالف ويجب استبداله. 
يرجى إبالغ المالك / المسؤول واالتصال بالخط الساخن للخدمة* على الفور.

المزيد من المعلومات
نحن متواجدون لإلجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول أجهزة كاشف الدخان على مدار الساعة على الخط 

الساخن: 50744497 201 (0) 49+

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 تثبيت جهاز كاشف 
الدخان، سوف تحصل على الرقم من قبل فني التركيب.

ماذا أفعل بجهاز كاشف الدخان عندما أقوم بالتجديد أو إعادة البناء؟
 "fumonic 3 radio net" سوف يؤدي الطالء أو لصق ورق الحائط أو التغطية لفترات أطول إلى حدوث خلل في

ولذلك يجب التنسيق دائًما قبل بدء التجديد. إذا كنت تستخدم غرًفا بدون أجهزة كاشف للدخان كغرف نوم 
في المستقبل، فنحن نطلب منك تنسيق ذلك أيًضا، ألنه في هذه الحالة يجب تثبيت جهاز كاشف دخان. يرجى 

مراعاة جميع األعمال: يجب أال يكون هناك أي أشياء )مثل المصابيح والخزائن ومقسم الغرف، ...( في نطاق 
50 سم من جهاز كاشف الدخان. 

هل يمكنني تفكيك جهاز كاشف الدخان بنفسي؟
ال! يتم تثبيت fumonic 3 radio net بشكل صحيح وفًقا لمعيار DIN المطبق 14676 ويتم تأمينها بختم. يشير هذا 

إلى أن الجهاز سليم. في حالة التفكيك غير المصرح به، ال يمكن ضمان اإلنذار في حاالت الطوارئ. يتعين عند التفكيك 
 .ISTA األطول في الفحص اإلعتيادي عن ُبعد دفع ثمن ذلك لموظف خدمة

كيف أتصرف في حالة صدور إنذار خاطئ؟
 في أول األمرتأكد تماًما من أنه بالفعل إنذار خاطئ يمكن حدوثه، على سبيل المثال من خالل أبخرة طهي قوية. 
إذا كانت هذه هي الحالة، فاضغط على زر الوظيفة برفق إللغاء تفعيل اإلنذار لمدة 10 دقائق )»تثبيت اإلنذار «(.

هل يمكنني إلغاء تفعيل جهاز كاشف الدخان مؤقتًا، على سبيل المثال عند الطهي؟
نعم. على سبيل المثال، إذا كنت تريد منع الدخان من إطالق إنذار أثناء الطهي، فيمكنك كتم صوت جهاز 
كاشف الدخان لمدة 10 دقائق. للقيام بذلك، اضغط على زر الوظيفة برفق. بعد مرور 10 دقائق سيتم 

إعادة تفعيل جهاز كاشف الدخان تلقائًيا.



لكي يتمكن من مساعدتك في أسرع وقت ممكن في 
حاالت الطوارئ، يحتاج مركز التحكم إلى المعلومات 

التالية منك:

من المتصل؟
اإلسم والعنوان ورقم الهاتف. لألسئلة حول مكالمة 

الطوارئ

أين مكان الحريق؟
المكان والشارع ورقم البيت

ما الذي يحترق؟
شقة، مبنى تجاري، مركبة

كيف هو الوضع؟
هل الناس في خطر؟ عدد المصابين

معلومات إضافية ضرورية؟
 إنتظر أي استفسارات من موظف 

مركز التحكم

 ماذا أفعل، 
إذا كان هناك حريق؟

 يجب أن يعرف
رجال اإلطفاء ذلك

fumonic 3 radio net خصائص أداء جهاز
	 DIN EN 14604 وفقا لـ CE عالمة
	 vfdb 14-01 أو إرشادات VdS 3131 وفًقا لـ Q ملصق
عمر البطارية 10 سنوات 	
الصمام الثنائي الباعث للضوء األبيض للتوجيه في حالة اإلنذار 	
وظيفة كتم الصوت 	
نظام شفط لتقليل اإلنذارات الخاطئة  	
 ختم ميكانيكي لثبوت عملية التالعب 	
تردد السلكي 868.95 ميجا هرتز مع قوة إرسال 12.5 ميجاوات  	

كحد أقصى.

fumonic 3 radio net نظام اختبار جهاز
للفحص الشهري عن بعد:

التعرف على االنسداد لفحص مداخل الدخان 	
 كشف التلوث والتعويض عن غرفة الدخان 	
 كشف التفكيك للتحقق من حالة التركيب 	
 إدارة البطارية للتحقق من سعة البطارية  	
 فحص صامت لجهاز اإلنذار 	

 جهاز كاشف الدخان عالي الجودة 
fumonic 3 radio net

االتصال بالطوارئ 112

في حالة نشوب حريق، كل ثانية مهمة. 
لذا قم بإجالء نفسك ورفاقك في الغرفة 

إلى مكان آمن ثم اطلب رقم الطوارئ 
على الفور!
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في حالة نشوب حريق، كل ثانية مهمة. من الجيد أن يلفت جهاز كاشف الدخان انتباهك إلى 
الموقف الخطير في الوقت المناسب ويكون لديك الفرصة لمغادرة شقتك في الوقت المناسب.

 إذا كانت النيران تسد طريق الهروب بالفعل فاحرص دائًما على الهدوء وال تستخدم 
بيت الدرج.

حريق في بيت الدرجحريق في الشقة

 غادر الغرفة أو الشقة 
على الفور.

ابق في الشقة. ال تهرب 
 أبًدا من بيت الدرج 

المليء بالدخان!

خذ فقط هاتفك الخلوي 
والمفاتيح معك.

 أغلق باب الشقة 
على الفور.

 أغلق باب الغرفة أو 
الشقة خلفك.

 اتصل بفرقة اإلطفاء 
على رقم الطوارئ 112!

https://www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfall/was-tun-wenn-es-brennt :المصدر

 اتصل برجال االطفاء 
من الخارج على رقم 

الطوارئ 112!

 انتظر قسم اإلطفاء! 
سوف يقوم بإنقاذك.

حذر جيرانك.
 120 ثانية للبقاء

على قيد الحياة. ماذا تفعل في حالة نشوب حريق؟
https://youtu.be/RWh9owxtWzU

ينصح بمشاهدة الفيديو

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

أغلق باب الشقة من 
الداخل بمناشف مبللة.

معلومات إضافية

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



ista Deutschland GmbH
Luxemburger Straße 1 | 45131 Essen | info@ista.de | www.ista.de

الخط الساخن لجهاز كاشف الدخان: +50744497 201 (0) 49+

 مزيد من المعلومات واألسئلة المتداولة 
 حول جهاز كاشف الدخان: 

 www.ista.de/rauchwarnmelder-fragen
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