کپسولهای
آتشنشانی
کپسولهای آتش ی
نشان متوانند جانومال تان را نجات دهند ،اما فقط در مواردی باید از آنها استفاده کرد که آتش کوچک باشد ،دود و گرما اتاق را پر
ی
بگیید.
مسیی برای فرار کردن داشته باشید .اگر
مطمئ نیستید ،بالفاصله خارج شده و با  9-1-1تماس ر
نکرده باشد ،و ر

انواع کپسولهای آتش ی
نشان
ی
کپسولهای آتش ی
نشان چند منظوره ( )ABCبرای مصارف خانگ توصیه مشوند .برای نشان دادن
اینکه چه نوع ی
آتش را متوانند خاموش کنند ،از طبقهبندیهای آتش استفاده مشود.
•  - Aجهت استفاده برای مواد معمویل مانند پارچه ،چوب و کاغذ.
•  - Bجهت استفاده برای مایعات قابل اشتعال مانند روغن ،ی ی
ی
روغت.
بیین ،نفت و رنگهای
تجهیات ر
ری
الکییگ که به یک پریز وصل شدهاند.
•  - Cجهت استفاده برای
قبل از استفاده از کپسول آتش ی
نشان
بگید.
• دیگران را از وجود آتشسوزی آگاه کنید و یک نفر را موظف کنید تا با  9-1-1تماس ر
ر
مسیی برای فرار کردن دارید.
• اطمینان حاصل کنید که آتش کوچک است ،گسیش نمیابد و ر
روش P.A.S.S.
• ( Pبرای  )Pull the pinضامن را بکشید.
• ( Aبرای  )Aim lowر ی
پایئ را هدف قرار دهید .شش تا هشت فوت دورتر بایستید و نازل
ُ
خاموش کننده را به سمت پایهی (بن) آتش قرار دهید.
• ( Sبرای  )Squeeze the leverاهرم را به آرام و به طور مستمر فشار دهید.
• ( Sبرای  )Sweep the nozzleنازل را از یک طرف به طرف دیگر (مانند جاروب کردن)
ً
کامال خاموش شود.
حرکت دهید تا آتش
نگهداری کپسول آتش ی
نشان
• کپسول آتش ی
نشان خود را در دیدرس و دور از ر
دسیس کودکان نگهداری کنید.
• تمام دستورالعملهای موجود بر روی برچسب را خوانده و از آنها رپیوی کنید ،و برای
ی
ی
آسیت ،به صورت ماهانه ،آن را برریس کنید.
اطمینان از عدم فرورفتگ ،خوردگ یا هرگونه
ی
ً
ی
معموال باید هر پنج تا هفت سال تعویض شود.
غیقابلشارژ
نشان ر
• کپسولهای آتش ی ِ
ر
ی
انداخئ یک کپسول
• کپسولهای آتشنشان فقط برای یک بار استفاده مناسبند .برای دور
آتش ی
نشان ،با ی
فشدن اهرم ،محتویات کپسول را به درون یک سطل زباله تخلیه کنید .کپسول
نشان را به مدت  ۴۸ساعت در ی
آتش ی
مکان بدون حرکت قرار دهید و سپس آن را درون سطل
ی
ری
زباله بیاندازید.
همچنئ متوانید کپسول آتشنشان استفاده شدهتان را در تأسیسات
ی
زبالههای خطرناک خانگ رها کنید.

از آنجا که آتشسوزی خییل
ر
گسیش
رسی ع رشد کرده و
میابد ،اولویت شماره یک،
خروج امن است.
ِ

سازمان آتش ی
نشان
ر
کاونت
اورنج
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