سموک االرمز :یہ قانون ہے

اگر آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے… تو باہر نکل جائیں۔ باہر ہی رہیں۔ فوراً  9-1-1پر کال کریں۔
ایسے سموک االرمز کو تبدیل کر دیں جو
 10سال سے زیادہ پرانے ہو گئے ہوں،
بشمول وہ جو ہارڈ وائرڈ/الیکٹریکل ہیں۔

اپنے گھر کی ہر منزل پر اور سونے کی ہر جگہ
کے باہر کارآمد سموک االرم رضور لگوائیں۔
سموک االرم لگوانا اور انہیں کارآمد حالت میں
رکھنا گھر کے مالکان کی ذمہ داری ہے۔ یہ مکان
مالکان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کرایہ
کی جائیدادوں کو قانون کے مطابق بنائیں۔

جب ممکن ہو ،باہمی طور پر مربوط
سموک االرمز نصب کریں۔ اس طرح جب
کوئی ایک االرم بجتا ہے ،تو سب بجنا
رشوع ہو جاتے ہیں ،جس سے گھر کی ہر
منزل پر اطالع پہنچ جاتی ہے۔

کرائے کے گھر کے کرایہ داروں کو درج ذیل باتیں
معلوم ہوتے ہی مالک مکان کو مطلع کرنا چاہیے:
•ان کے گھر میں موجود کوئی سموک االرم
منقطع ہو گیا ہو۔
•ان کے گھر میں موجود کوئی سموک االرم چل
نہ رہا ہو یا خراب ہو گیا ہو۔
کرایہ داروں کو کبھی بھی کوئی سموک االرم غیر
فعال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا قانون کی خالف
ورزی ہے!

جب باہمی طور پر مربوط سموک االرمز کو
تبدیل کرتے ہیں ،تو یہ سفارش کی جاتی ہے
کہ آپ سسٹم میں موجود متام یونٹس کو
ایک ہی وقت میں تبدیل کر دیں۔ اگر آپ کو
کسی ایک خراب االرم کو تبدیل کرنے
کی رضورت ہو ،تو یقینی بنائیں کہ نیا االرم
موجودہ یونٹس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔

اضافی تحفظ کے لیے ،متام بیڈ رومز میں
سموک االرمز لگوائیں۔

اگر کھانا وغیرہ پکاتے وقت آپ کا کوئی
سموک االرم کرثت سے چالو ہو جاتا ہو ،تو
اس کی بیٹری یا االرم کو مت ہٹائیں۔
االرم کو کسی دورسی جگہ منتقل کرنے یا
فوٹو الیکٹرک یونٹ کے ساتھ تبدیل کرنے
پر غور کریں۔

ٹیسٹ کے بٹن کو دبا کر اور پکڑ کر ہر ماہ
سموک االرم کی جانچ کریں۔

ایسے سموک االرم اور الرٹ ڈیوائسز
انسٹال کریں جن سے ایسے لوگ بھی
مستفید ہو سکتے ہوں ،جو بہرے ہیں یا
سننے سے محروم ہیں۔ اس طرح کے آالت
میں برصی انتباہات کے لیے چمکتی ہوئی
اسٹروب الئٹس اور معیاری سموک االرم
کی آواز سے متحرک ہو جانے واال تکیہ یا
بیڈ شیکر شامل ہیں۔

سال میں کم از کم ایک مرتبہ یا االرم کی
سیٹی بجنے پر بیٹریاں تبدیل کر دیں۔
ایسے االرم استعامل کرنے پر غور کریں
جن میں پریشانی سے پاک  10سال چلنے
والی لیتھیم بیٹری موجود ہو۔
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انہیں خریدیں  -انسٹال کریں  -ان کی جانچ کریں۔

مجھے اپنا سموک االرم کہاں لگانا چاہیے؟

سموک االرم کو چھت پر یا اس کے قریب نصب کریں یا جس طرح مینوفیکچرر کی تنصیب
کی ہدایات میں بتایا گیا ہو۔
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سموک االرم چھتوں پر یا اس کے قریب نصب کیے جائیں نہ کہ ایسی جگہ
پر جہاں پر ہوا کا گزر نہ ہوتا ہو

اگر آپ غلط جگہ پر سموک االرم لگاتے ہیں ،تو دھوئیں پر اس کے ردعمل میں تاخیر ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے
کہ اس جگہ پر االرم بالکل ہی نہ بجے۔
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