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•
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•

ACT RURAL FIRE SERVICE

GERÇEK
Evde çõkan yangõnõn dumanõ zehirlidir, yalnõzca erken uyarõ, ailenize duman dolu bir odadan kaçabilecek
kadar hayati önem taşõyan bir süre sağlayabilir. Üstelik, uykudayken yangõn dumanõnõn kokusunu
alamazsõnõz ve duman daha derin bir uykuya geçmenize neden olur. Duman alarmõ size gereken erken
uyarõyõ sağlar ve evinizde çõkabilecek bir yangõndan korunma planõnõn ilk basamağõdõr.

EV DUMAN ALARMI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Direk bağlõ (ana devreye bağlõ ve yedek baterili) veya sadece bateri ile çalõşan duman alarmlarõ
bulunmaktadõr. Mutfaklarda, karavanlarda kullanõlan ya da duyma özürlüler gibi özel ihtiyacõ olanlar için
geliştirilmiş modeller mevcuttur. Acil durum õşõğõ içeren modeller de vardõr.

Ne çeşit alarm seçerseniz seçin size tavsiyemiz şunlardõr:

!

Her evin veya konutun yeterli sayõda ve çalõşõr durumda duman alarmõ olmalõdõr

!

Evinizin her katõnda duman alarmõ olmalõdõr

!

Sadece Avustralya Standartlarõ #3786 onaylõ alarmlar kullanõlmalõdõr

!

Direk bağlõ alarmlarõn tesisatõ kalifiye bir elektrikçi tarafõndan yapõlmalõdõr

!

Duman alarmlarõ üreticinin tavsiyesi doğrultusunda monte edilmelidir

!

Tüm duman alarmlarõ düzenli olarak en az ayda bir kez test edilmelidir

!

Duman alarmõnõzõn baterisini en az yõlda bir kez değistirmelisiniz

!

Kullanõm ömürleri sõnõrlõ olduğundan alarmlarõn tavsiye edildiği zamanlarda yenilenmesi gerekir

!

Duman alarmlarõnõn etkili çalõşabilmesi düzenli temizlenmeleri gerekir

!

Eğer çocuğunuz varsa birbirine bağlõ ve birbirini ayna anda alarma geçiren alarmlar tercih edilmelidir

Evinizi yangõndan korumak için başka ne yapmalõsõnõz?

!

Duman alarmõnõz çalõşõp sizi uyardõğõnda ne yapmanõz gerektigini gösteren bir plana ihtiyacõnõz
vardõr.

!

Ev sakinleri yangõn anõnda kaçõşõ gösteren yazõlõ bir plan hazõrlamalõ ve düzenli olarak tatbikat
yapmalõdõrlar.

!

Uykusu ağõr olanlar örneğin çocuklar ve alkol veya ilaç etkisi altõnda olanlar alarm sesinden
uyanmayabilirler. Kaçõş planõnõzõn bu tip beklenmedik durumlarõ da içerdiğinden emin olmalõsõnõz.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN YEREL İTFAİYE BİRLİĞİ VEYA YANGIN KONTROL MERKEZİNİZİ ARAYIN

veya: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au or www.esa.act.gov.au web sayfalarõnõ ziyaret edin
DUMAN ALARMI GÜVENLİK UYARILARI

•

Yangõnõn neden olduğu dumanõn sizi sersemletebileceğini ve dumandan göremeyeceginizi unutmayõn

•

Eğer evdeki yangõndan dõşarõya kaçabildiyseniz, unutmayõn dõşarõda kalõn ve 000’õ arayõn

•

Çocuklarõnõzõn yangõndan kaçõş planõnõ çok iyi öğrenmelerini sağlayõn ve yangõn deneme tatbikatõ yapmadan önce ne
yapacaklarõnõ bildiklerinden emin olun

•

Eğer aile üyelerinizden biri duyma yada hareket özürlü ise bu durumun göz önüne alõndõğõndan ve gerekli ise bir
kişinin bu kimseye yardõm etmek üzere görevlendirildiğinden emin olun

•

Ev yangõnõ güvenliği bütün aile için çok önemlidir ve hazõrlõklõ olmak bir trajediyi önleyebilir

ACİL DURUMDA 000’õ ARAYIN

