
هشدار دهنده های دود

طبق قانون، تمام امالک مسکونی ویکتوریا باید حداقل یک هشدار 

دهنده دود در هر منزل از خانه خود نصب کنند. 

FRV و CFA هشدار دهنده های دود با یک باتری 10 ساله لیتیوم در 
یک محفظه ضد دستکاری را توصیه می کنند.

• تمام هشدار دهنده های دود در خانه تان باید به هم متصل باشند. 

•  آنها می توانند مستقل باشند )به برق 240 ولت عمومی متصل نباشند( یا 
سیم کشی شده باشند )متصل به برق 240 ولت عمومی(.

ماهوار

•  دکمه تست را فشار دهید تا 
مطمئن شوید که کار می کند

•  نگهدارید تا هشداردهنده سه 
بار آواز بیپ بدهد. 

ساالنه

 •  اطراف پوش هشداردهنده 
 دود را گردگیری کنید یا آرام 

پاک نمائید. 

•  اگر شما یک هشداردهنده دود 
با یک بتری 9 ولتی دارید،باتری 

را ساالنه تعویض کنید

هر 10 سال تعویض 
کنید

•  همه هشداردهنده های دود 
)سیم کشی شده و مستقل( 

باید تعویض شوند 



فقط هشداردهنده های دودی که کار می کنند، زندگی را نجات می دهند.

برای جزئیات بیشتر در مورد هشداردهنده های دود، اینجا را اسکن کنید.

برای معلومات بیشتر در مورد مصونیت حریق به frv.vic.gov.au/cfa.vic.gov.au مراجعه کنید

کجا می توانم هشداردهنده دود ام را نصب کنم؟

•  هشداردهنده های دود باید در سقف با فاصلۀ حداقل 30 سانتی 
متر از دیوار نصب شوند.

•  هشداردهنده های دود باید بین هر قسمت خواب و بقیه خانه 
باشند.

 •  خدمات اطفائیه استرالیا توصیه می کند که هشداردهنده های 
 دود در تمام قسمت های نشیمن، سالون ها و اتاق های خواب، 

یا هر اتاق دیگری که کسی در آن می خوابد، نصب شوند.

 •  هشداردهنده های دود باید استندرد AS3786 استرالیا را 
برآورده کنند.

برای ایجاد حفاظت بیشتر، شما 

می توانید یک هشداردهنده دود 

را در این قسمت ها نصب کنید

باید بین قسمت های خواب 
و بقیه خانه باشند
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اتاق نشیمن

آشپزخانه

پذیرایی

لباس شویی تشناب

 غذاخوری
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