
ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ
ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਹਾਇਸੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੀ 
ਹਰੇਕ ਮੰਵਿਲ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਧੰੂਏ ਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ। 

FRV ਅਤੇ CFA ਟੈਂਪਰ ਪਰੂਫ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵਲਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਧੰੂਏ ਂਦੇ 
ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨੰੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋਵਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

•  ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (240 ਿਲੋਟ ਮੁੱ ਖ ਪਾਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁਵਿਆ ਹੈ) ਜਾਂ ਪੱਕੀ 
ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋਵਿਆ (240 ਿਲੋਟ ਮੁੱ ਖ ਪਾਿਰ ਨਾਲ ਜੁਵਿਆ ਹੋਇਆ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹੀਨੇਿਾਰ
•  ਟੈਸਟ ਬਟਨ ਨੰੂ ਦਬਾਓ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਓ ਵਕ ਯੂਵਨਟ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ

•  ਤਦ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ 
ਅਲਾਰਮ ਵਤੰਨ ਿਾਰ ਆਿਾਿ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸਾਲਾਨਾ
•  ਧੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਆਲੇ-

ਦੁਆਲੇ ਧੂਿ-ਵਮੱਟੀ ਨੰੂ ਝਾਿੋ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-
ਹੌਲੀ ਪੂੰ ਝੋ 

•  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਿੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 
ਿਾਲਾ ਧੂੰ ਏ ਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ 
ਨੰੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਿਾਰ ਬਦਲ ਵਦਓ

ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 
ਬਦਲੋ
•  ਸਾਰੇ ਧੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ (ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ 

ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ) ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ 



ਕਿੇਲ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਵਜੰਦਗੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਰੇਵਿਆਂ ਿਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਕਨੈ ਕਰੋ।
ਅੱਗ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਸਰੱੁਵਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ frv.vic.gov.au/cfa.vic.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨੰੂ ਵਕੱਥੇ ਲਗਾਿਾਂ?
•  ਧੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਕੰਧ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ 

ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•  ਧੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਣ ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•  ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਫਾਇਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਸਫਾਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਕ ਸਾਰੇ ਰਵਹਣ 
ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਦਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੌਣ ਿਾਲੇ ਕਮਵਰਆਂ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਕਮਵਰਆਂ 
ਵਿੱਚ ਧੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਜੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਹੈ।

•  ਧੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੇ AS3786 ਵਮਆਰ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਿਧੀਕ ਸਥਾਨ ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧੇਰੇ ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸੌਣ ਿਾਲਾ ਕਮਰਾ 2 ਸੌਣ ਿਾਲਾ ਕਮਰਾ 1

ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਿਾਲਾ 
ਕਮਰਾ

ਰਸੋਈ

ਬੈਠਕ

ਕੱਪਿੇ ਧੋਣ ਿਾਲਾ 
ਖੇਤਰ ਗੁਸਲਖਾਨਾ

ਭੋਜਨ ਿਾਲਾ ਖੇਤਰ 

ਸੌਣ ਿਾਲਾ ਕਮਰਾ 3

ਸੌਣ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਥਤ ਹੋਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ


