در خانۀ کرایی خود از آتش سوزی محفوظ باشید
پیام خدمات اطفائیۀ ویکتوریا
طبق قانون ،در ویکتوریا در همۀ خانه ها باید حداقل یک
دستگاۀ فعال هشدار دود نصب شده باشد .صاحب خانۀ
شما مسئول نصب  ،تبدیل دستگاۀ هشدار دود و بتری
های آنها می باشد.

بیپ

یک دستگاۀ فعال هشدار دود در سقف خانۀ شما:



شما را از دود در خانه باخبر می سازد
به شما وقت می دهد که جان سالم فرار کنید

درصورت آتش سوزی درخانۀ شما:



بیپ

BEEP

بیپ

BEEP

BEEP

بیپ
بیپBEEP
بیپBEEP
BEEP

خود را خوب خم بگیرید تا از دود در امان باشید
در راه فرار اگر امن بود ،به دیگران هم هشدار
بدهید

شوید!
آتش!
بیرون!FIRE
!GET OUT

وقتی دور از خطر در بیرون رسیدید:





به  000زنگ بزنید
اطفائیه را بخواهید
آمادۀ دادن آدرس خود باشید

برای معلومات بیشتر در مورد ایمنی آتش سوزی این سایتها را ببینید

 24اسمیت ا
استریت
فقط در
نزدیکی
ویلیامز
رود"
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به حیث کرایه نشین مسئولیت شما است که
ماهانه امتحان کنید

BEEP BEEP BEEP

 دکمه را فشار بدهید
 تا آن وقت به فشار دادن ادامه دهید که زنگ بزند
" بیپ ،بیپ  ،بیپ"

ساالنه گردگیری کنید
 گردگیری کنید یا به مالیمت دور پوش دستگاۀ هشدار
دود را پاک کنید

این عیب ها را به صاحب خانه اطالع دهید

جی

 اگر در وقت امتحان دستگاۀ هشدار دود زنگ نزند
یعنی " بیپ  ،بیپ  ،بیپ نکند"
 اگر دستگاۀ هشدار دود گاهگاهی صدای " جیر جیر"
می دهد
از برق و چند ساکته ها بطور امن استفاده کنید
 در یک ساکت از یک سه ساکته استفاده کنید
 هیچگاه یک سه ساکته را به یک سه ساکته دیگر وصل
نکید
 فقط آن وسایل برقی را بخرید که یکی از این عالمات
را داشته باشد:
عالمۀ تایید
استرالیا

عالمۀ مطابقت
با مقررات

برای معلومات بیشتر در مورد ایمنی آتش سوزی این سایتها را ببینید
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