
 جهاز إنذار وكاشف دخان السلكي باإلشارات الصوتية 2
األسباب واإلجراءات عند تلقي إنذار/إشارات تنبيه

:Techem إذا لم تتمكن من إزالة سبب العطل، يرجى االتصال في أسرع وقت على الخط الساخن 
001264 08002 )مجانًا ومتاح على مدار 24 ساعة(. االتصال من الوحدة السكنية المعنية إن أمكن.

اضغط لمدة ثانية واحدة على زر المستخدم 
)على سبيل المثال باستخدام عصا مكنسة 

طويلة(.

إرشادات التفكيك وإعادة التركيب على سبيل المثال إلجراء أعمال التجديدات

اختبار ذاتي

نظًرا ألن كاشف الدخان به خاصية الكشف عن التفكيك، فيجب إعادة 
تركيبه في غضون 14 يوًما. تنتقل معلومات التفكيك ال سلكيًا، ويمكن 

أن تصدر إشارة. لمعرفة كيف يمكنك إيقاف إرسال اإلشارة مؤقتًا، انظر 
الجدول المذكور أعاله.

تفكيك كاشف الدخان/إعادة تركيبه:
1. أدر كاشف الدخان باليد عكس عقارب الساعة )نحو اليسار(،

ثم اسحبه من لوحة التركيب نحو األسفل.
)ال تفك لوحة التركيب(

2. عند فك عدة أجهزة كشف، اكتب وصف الغرفة على الجهة الخلفية 
لكل كاشف وعلى لوحة التركيب )على سبيل المثال غرفة المعيشة(. 

وفي حالة وجود عدة أجهزة كشف في غرفة واحدة ضع رقًما لكل منها 
)على سبيل المثال غرفة المعيشة 1، غرفة المعيشة 2(

3. بعد إجراء أعمال التجديد ركب جهاز الكشف مجدًدا في الغرفة 
الخاصة به وفي لوحة التركيب الخاصة به، وإال فإنه يمكن أن يصدر 
إشارات. لذلك اتبع األوصاف أو الرقم المسلسل المكتوب على لوحات 

التركيب والجهة الخلفية لجهاز الكشف.
4. عند التركيب أدخل جهاز/أجهزة الكشف في لوحة التركيب ثم أدره 

بإحكام في اتجاه عقارب الساعة )نحو اليمين(.
5. ابدأ إجراء االختبار الذاتي )انظر أعاله(.

ابتعد عن كاشف الدخان في غضون 10 
ثواٍن لمسافة 60 سم على األقل من محيط 

كاشف الدخان.

انتظر لمدة 30 ثانية على األقل. حيث يباشر 
كاشف الدخان اختبار ذاتي.

اضغط لحوالي خمس ثوان على زر 
المستخدم. عندما يصدر إنذار االختبار 

صوتًا، )تشغيل لثانية واحدة / إطفاء لثانية 
واحدة( يصبح كاشف الدخان يعمل بكفاءة. 

وفي حالة استمرار العطل، اتصل في 
أسرع وقت على الخط الساخن مجانًا: 

.08002 001264

 إشارةإشارات صوتيةسبب اإلشارة
بصرية

الحل المحتملمدة إيقاف اإلشارة

اُكتشف دخان: إنذار كاذب، إنذار خادع وغيرها )بخار 
ماء، أبخرة طبخ، غبار كثيف(.

لمبة الليد الحمراء إنذار مرتفع
تومض مرة واحدة 

كل ثانيتين.

كاشف الدخان معطل لمدة 15 دقيقة. حيث 
ال يُكتشف في هذا الوقت أي دخان. كما يمكن 

أن يستمر وميض اللمبة الليد الحمراء لمدة 
24 ساعة.

يصبح نشًطا مجدًدا بعد 15 دقيقة. إزالة 
السبب قبل ذلك قدر اإلمكان )تهوية ...(. فإذا 

ظل السبب موجوَدا، يصدر اإلنذار مجدًدا.

التفكيك
في حالة ظل كاشف الدخان مفكًكا لمدة طويلة.

تصدر ثالث 
إشارات صوتية 

قصيرة ومنخفضة 
كل خمس دقائق

اللمبة الليد 
الحمراء تومض 
مرة واحدة كل 

خمس ثوان.

تتعطل اإلشارة الصوتية في الثالث مرات 
األولى لمدة ثالثة أيام، ثم ليوم واحد في كل 

مرة بعد ذلك. يستمر وميض اللمبة الليد 
الحمراء.

تركيب الجهاز في الموضع الخاص به ثم 
بدء/إجراء اختبار ذاتي )انظر أدناه(.

كشف األشياء والنفاذية
 اُكتشف شيٌء ما في محيط يصل إلى 60 سم أو أن

فتحات دخول الدخان متسخة أو مغطاة.

خزانة

60 سم

60 سم

60 سم

60 سم

تصدر إشارة 
صوتية قصيرة

ومنخفضة مرتين 
كل عشر دقائق

اللمبة الليد 
الحمراء تومض 
مرتين كل 30 

ثانية.

تتعطل اإلشارة الصوتية في الثالث مرات 
األولى لمدة ثالثة أيام، ثم ليوم واحد في كل 

مرة بعد ذلك. يستمر وميض اللمبة الليد 
الحمراء.

إبعاد األشياء/الغطاء وبدء/إجراء اختبار ذاتي 
)انظر أدناه(.

هل فتحات دخول الدخان متسخة وال يمكن 
تنظيفها: االتصال على الخط الساخن )إن 

أمكن االتصال من الوحدة السكنية المعنية(.

تصدر إشارة لَِحَق بكاشف الدخان عطل.
صوتية قصيرة

ومنخفضة ثالث 
مرات كل خمس 

دقائق

اللمبة الليد 
الحمراء تومض 
مرة واحدة كل 

خمس ثوان.

تتعطل اإلشارة الصوتية في الثالث مرات 
األولى لمدة ثالثة أيام، ثم ليوم واحد في كل 

مرة بعد ذلك. يستمر وميض اللمبة الليد 
الحمراء.

السبب هو عطل بالجهاز. االتصال على 
الخط الساخن )االتصال من الوحدة السكنية 

المعنية إن أمكن(.

60 سم على األقل 60 سم على األقل

60 سم على األقل

60 سم على األقل 60 سم على األقل

60 سم على األقل
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:Techem الخط الساخن 
001264 08002 )مجانًا(

يمكنك إيقاف اإلشارة الصوتية هكذا:
اللمبة الليد الحمراء

اضغط على زر المستخدم
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www.techem.de/leistungen/rauchwarnmelder       DERUTR GBPL FRAR ES


