
 نصيحة غالية حول أجهزة 
كاشف الدخان يف املنزل

 كم عدد أجهزة كاشف الدخان 
التي تحتاجها؟

•  يتعني عليك امتالك كاشف دخان واحد 

يف كل طابق من املنزل. 

•  ينبغي أال تزيد منطقة االكتشاف لكل 

كاشف دخان عن 60 مرت مربع كام ال 

ينبغي أن تزيد املسافة بني كل كاشفني 

عن 12 مرت. 

•  ينبغي أن توضع أجهزة كاشف الدخان 

بالقرب من غرف النوم. تذكر أن األبواب 

املغلقة ومستويات الضوضاء العالية 

ميكن أن تجعل من املستحيل سامع 

كاشف الدخان من كل غرفة نوم. 

•  افحص العبوة لضامن موافقة كاشف 

 الدخان ملواصفات املعيار إس إس-إي 

إن 14604. 

عندما تكون نامئًا تكون أكرث عرضة 

للدخان والحريق.

 أين ينبغي أن تركب أجهزة 
كاشف الدخان؟ 

تعليامت املزود بالخدمة متنحك املعلومات 

الخاصة باملكان الذي ينبغي أن تركب فيه 

أجهزة كاشف الدخان، ولكن يف العموم قم 

بتطبيق النقاط التالية: 

•  ينبغي وضع أجهزة كاشف الدخان يف 

أعىل نقطة يف الغرفة ويفضل أن يكون 

يف وسطها. 

•  إذا كان املنزل يتكون من أكرث من طابق 

فينبغي وضع كاشف الدخان عىل 

السالمل املؤدية للطابق التايل. 

•  توضع أجهزة كاشف الدخان عىل 

السقف وليس الحائط. 

•  توضع أجهزة كاشف الدخان عىل بعد 

50 مرت عىل األقل من أية مواضع أخرى. 

•  ال ينبغي وضع أجهزة كاشف الدخان 

بالقرب من فتحات التهوية. 

•  ال ينبغي وضع أجهزة كاشف الدخان 

بالقرب من املواقد أو يف الحاممات أو 

الجراجات أو غرف مامرسة الهوايات حيث 

ميكن أن تصدر تحذيرات مثرية كاذبة. 

ال تنىس اختبار أجهزة كاشف الدخان بعد 

تركيبها. 

الصيانة
•  نظف الجزء الخارجي لكاشف الدخان 

باستخدام املكنسة الكهربائية مرة يف العام. 

•  نويص ببطاريات الليثيوم التي تتمتع بعمر 

افرتايض أطول خمس مرات من البطاريات 

يعترب كاشف الدخان وسيلة معقولة الثمن للتأمني عىل الحياة 
حيث يقوم  باالستجابة للدخان الخطر وإرسال تحذير. 
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القلوية ولن تحتاج إىل استبدالها كل عام. 

عند استخدام البطاريات القلوية املنتظمة 

فتذكر استبدالها كل عام )عىل سبيل املثال 

مع بداية شهر ديسمرب(. 

•  اخترب أجهزة كاشف الدخان كل ثالثة 

شهور أو عندما تظل خارج املنزل لفرتة 

طويلة. 

•  استبدل أجهزة كاشف الدخان بعد 8-10 

سنوات حيث ينتهي عمرها االفرتايض. 

اختبار جهاز كاشف الدخان
ميكن اختبار كاشف الدخان من خالل 

الضغط عىل زر االختبار أو اإلمساك 

بشمعة مطفأة للتو تحت الكاشف. 

أين ينبغي أن ترتب أجهزة كاشف 
الدخان؟ 

تتبع أجهزة كاشف الدخان فصيلة 

املنتجات التي ترتب ضمن املخلفات 

االلكرتونية يف مركز التدوير. ويتعني 

القيام بإزالة البطاريات ووضعها عىل 

حدة. كام ميكنك إعادة جهاز كاشف 

الدخان إىل املوزع عند رشاء جهاز جديد. 

حامية املنزل من الحرائق
عالوة عىل أجهزة كاشف الدخان نويص 

أيضاً بالعمل عىل حامية املنزل من الحرائق 

من خالل معيار منزل خايل من الحرائق. 

كام تطلب الست خطوات التالية: 

•  نظام موثوق به الكتشاف الحريق 

•  طفاية حريق بودرة زنة 6 كيلوجرام، 

فئة 43 أ 233 يب يس 

•  بطانية حريق حجم 120X180 سم 

•  تحكم املوقد األوتوماتييك 

•  ملف يحتوى عىل معلومات بخصوص 

املقيمني  

•  دورة تدريبية ولقراءة 

املزيد من املعلومات حول الخطوات 

املختلفة يرجى الدخول عىل املوقع 

.www.brandsakerthem.se اإللكرتوين

يرجى االتصال عىل 112 يف حال نشوب حريق.
 الرابطة السويدية للحامية من الحرائق هي منظمة تعمل من أجل جعل السويد مكاناً أمناً. ومن خالل املعلومات والربامج التدريبية نقوم مبساعدة الناس 
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