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האטס רויך\קארבאן מאנאקסייד
( )COאלארמס וואס ארבעטן
ר�יך\קארבאן מאנאקסייד ( )COאלארמס ��אס ארבעטן ראטע��ען לעבנס ד�ו
רכן שנעל געבן פאר אייך א�ן אייערע נאנטע א פריע ��ארענ�נג סיגנאל אז עפעס
איז נישט אין ארדענ�נג .פייער פארשפרייט זיך שנעל א�ן קארבאן מאנאקסייד
איז א שט�מער מערדער .אלארמס ��אס ארבעטן זענען דער ��יכטיגסטער טייל
פ�ן אייער אנטל�יף פלאן.
מאכט זיכער צ� האבן דעם ריכטיגן סארט אלארם .אלארמס מ�זן זיין
באשטעטיגט ד�רך אנדעררייטערס לאבאראטאריעס (Underwriters
( ,)Laboratoriesז�כט דעם  ULצייכן) א�ן מ�ז האבן א הערבארע ��ארענ�ו
נג ��ען עס האלט ביים א�יסגיין .אלע נייע א�ן ערזאץ ר�יך אלארמס זאלן
האבן א פארזיגלטע 10-יאר באטעריע ��אס איז נישט ערזעצבאר א�ן מען
קען עס נישט אר�יסנעמען.
פארמאגט ביידע ,סיי א ר�יך אלארם א�ן א  COאלארם (אדער א קאמביו
נאציע ר�יך\קארבאן מאנאקסייד אלארם) .איין סארט אלארם איז נישט
קיין ערזעצ�נג פארן אנדערן.
א�יב אייער אלארם נ�צט נאך באטעריעס ��אס מען קען אר�יסנעמען,
מאכט זיכער זיי צ� ט�ישן צ��יי מאל א יאר .אן א�יסגעצייכנטער דערו
מאנ�נג איז ט�ישן די באטעריעס אינעם טאג ��אס מען ר�קט דעם זייגער.
ערזעצט די אלארמס מיט דע ��עלכע אנטהאלטן 10-יאר באטעריעס ��י
אמשנעלסטן.
אלארם אינסטאלאציע
מאכט זיכער צ� האבן דעםאינסטאלירט אלארמס ��א� איר שלאפט א�ן
א�יף יעדן שטאק פ�ן אייער היים ,אריינגערעכנט בעיסמענטס.
לייגט אלארמס א�יפן דאך ,בעסער נאנט צ�ם צענטער פ�נעם צימער ,אבער
נישט ��ייניגער ��י פיר אינטשעס פ�ן א ��אנט .א�יב דער אלארם מ�ז ��ערן
אינסטאלירט א�יף א ��אנט ,זאל עס געלייגט ��ערן צ��ישן פיר א�ן צ��עלף
אינטשעס פ�נעם דאך.
נעמט אין באטראכט צ� אינסטאלירן פארבינדענע אלארמס ��עלכע ארבעו
טן אז ��ען איין אלארם קלינגט ,קלינגען אלע.
מען קען אינסטאלירן ספעציעלע אלארמס פאר די ��עלכע הערן ש��ער
אדער זענען ט�יב .סטרא�ב לעקטערס א�ן בעט טרייסלערס זענען א��עילו
עבל.
אלארם אינסטאלאציע
פר�בירט א�יס כסדר אייערע אלארמס ד�רכן דר�קן דעם טעסט קנעפל.
ערזעצט אלארמס יעדע  10יאר אדער ��ען דער אלארם סיגנאליזירט אז
עס האט דערגרייכט דעם ענדע פ�נעם לעבן א�ן דארף ערזעצט ��ערן.
האלט אלארמס ריין ד�רכן אפשט�יבן אדער ��אקי�מען רעגלמעסיג.
ווען אן אלארם קלינגט
כסדר אייערע אלארמס ד�רכן דר�קן דעם טעסט קנעפל.א�יב א  COאלאו
רם קלינגט ,זאלט איר א�ן אייער פאמיליע זאפארט אר�יסגיין א�ן ר�פן
.911
א�יב א ר�יך אלארם קלינגט ,מאכט זיכער א�יסצ�פירן אייער אנטל�יף
פלאן.
א�יב אן אלארם קלינגט בטע�ת ,פארשטילט דעם אלארם ד�רכן דר�קן די
'האש' אדער 'ריסעט' קנעפלעך .עפנט פענסטערס א�ן צינדט אן ��ענט פענס
א�יסצ�קלארן די ל�פט.
א�מ��ילנדיגע אלארמס ��ערן אפט פארא�רזאכט ד�רך באדע-צימער פארע
אדער קאכן פארע .באטראכט צ� איבערפלאצירן אלארמס ��עלכע קלינגען
אפט בטע�ת.

סקענט פאר מער סעיפטי עצות אדער גייט צו
fdnysmart.org/safetytips

אלארם מיט פארזיגלטע 10-יאר באטעריע.

אין לעצטיגע יארן ,האבן  70%פייער
טויטפעלער פאסירט אין היימען וואו
עס זענען נישט געווען קיין רויך\קאר־
באן מאנאקסייד אלארמס וואס האבן
געארבעט.
אייער ריזיקע פון שטארבן אין א פייער
ווערט געשניטן אין האלב ווען עס זענען
דא רויך\קארבאן מאנאקסייד אלארמס
וואס ארבעטן אין אייער היים.

