Her yıl ölüm
vakaları
yaşanıyor

Şunlara özellikle dikkat edin:
• Entegre aletler.
• Aşırı ısınmayı önlemek için fanı olan aletler.
Bunlar arasında kurutma makineleri, mikrodalga fırınlar, elektrikli fırınlar,
mekanik havalandırma sistemleri, fanlı ısıtıcılar, bilgisayarlar, lazer
yazıcılar ve saç kurutma makineleri yer alır.

Nelere dikkat etmelisiniz:
•
•
•

Elektrikli aletlerin dikkatsiz kullanımı ev yangınlarının
sık rastlanan nedenlerinden biridir. İtfaiye her yıl
binlerce ev yangınına müdahale eder. Kimi zaman
sadece maddi hasar oluşur. Ama her yıl yüzlerce kişi
yaralanır ve onlarca kişi hayatını kaybeder.

Isının bir yere gitmesi gerekir
Hemen hemen tüm elektrikli aletler kullanım sırasında ısınır. Bu ısının
bir yere gitmesi gerekir. Aksi durumda, yangın başlayabilir.

Tozun birikmesi yangın riskini artırır. Tozu düzenli olarak giderin.
Elektrikli cihazları temiz tutun, ancak suya dikkat edin (kısa devrelere
neden olabilir).
Elektrikli aletleri bilinçli bir şekilde kullanın. Örneğin, aşırı ısınmayı
önlemek için kullanımdan önce kablo makaralarını mutlaka
tamamen açın. Tercihen, ısıtıcılar ve fritözler gibi büyük ve fazla
elektrik tüketen aletleri doğrudan elektrik prizine bağlayın.

Halojen ışıklandırmalara
dikkat edin
Halojen ışıklandırmaların tehlikeleri fazla ciddiye alınmaz. Düşük voltajlı
lambalar bile yanık izlerine ve ardından yangına neden olabilir. Bunları
perdelerden ve mobilyalardan uzak tuttuğunuzdan emin olun. (Asma)
Tavanlara monte edilmiş halojen ışıklandırmadan kaynaklanan ısı bir
yere gidebilmelidir. Her zaman güvenlik talimatlarına uyun.

Elektrikli battaniyelere dikkat edin
Teller yıpranmaya duyarlı olduğundan, elektrikli battaniyeler de bir
yangın risk faktörü oluşturur.
• Tellerin zarar görmemesi için, elektrikli battaniyeleri gevşek şekilde
sarılmış olarak saklayın.
• Her kullanımdan önce battaniyeyi tamamen açın ve talimatlara uyun.

Aletleri bekleme konumuna almak
yerine kapatın
Elektrikli alet açık kaldığında cihazın içindeki parçalar ısınır.
Bu durum bilgisayarınızın sabit diski veya televizyonun
(özellikle çıkıntılı arka kısmından tanınabilen tüplü
televizyonların) bileşenleri için geçerlidir. Cihaz bekleme
(uyku) konumunda kaldığında parçalar ısınır.
Bu ısı cihazın içindeki toz ile birleştiğinde yangına neden olabilir.
LCD ve LED cihazlar gibi düz ekranlar çok daha az ısı ürettiğinden
çok daha az toz çeker. Düz ekranlı televizyonunuzu sadece
bekleme konumuna getirebiliyorsanız, bunun yangına sebep
olma riski düşüktür.

Filtreleri temizleyin
Kurutma makineleri

AÇIK /
KAPALI

Kurutma makinesi, yangınlara neden olabilen elektrikli aletler
listesinde tartışmasız olarak ilk sırayı alır. Çünkü sıcak hava ve toz 'ideal'
kombinasyondur. Her kullanımdan sonra filtreleri temizleyerek aşırı
ısınmayı önleyin. Ayrıca yılda bir kez hava tahliye hortumundaki tüm
tozu temizleyin. Tıkanmış bir hortum kurutma makinesinin aşırı
ısınmasına ve yangına neden olabilir. Evde değilken kurutma makinesini
çalışır durumda bırakmayın ve beş yılda bir cihazı bir uzmana kontrol
ettirin.

Davlumbazlar
Filtreyi üç ayda bir temizleyin veya değiştirin. Filtredeki yağ alev alabilir.

Elektrikli aletler

Elektrikli

Mikrodalga fırınlar
Mikrodalga fırınları sadece kullanım amaçları için
kullanın. Pişirme sürelerine özellikle dikkat edin.
Düzenli olarak çok uzun süre açık kalmak üzere
ayarlanan mikrodalga fırınlar yangınlara neden olur.

Bu broşürde ...
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•
•

Çamaşır makinesini özel bir çamaşır makinesi
prizine bağlayın ve kesinlikle topraksız bir prize
bağlamayın.
Kombiniz ve/veya şofbeninizin yıllık bakımı için
bir bakım kontratı yaptırın.
Duman sensörlerini düzenli olarak test edin
ve gerekirse pilleri değiştirin.

Aniden bir yangın çıkarsa
ne yapmalı?
Tüm bu önleyici tedbirlere rağmen yangın çıkabilir ve buna hazırlıklı
olmanız hayati öneme sahiptir. Gittikçe artan sentetik malzeme ve
elektrikli alet kullanımımız ev yangınlarının çok çabuk yayılabilmesini
sağlamaktadır. Evinizden güvenle çıkmak için sadece üç dakikanız var.
Ve unutmayın: İtfaiye gelene kadar, kendi başınızasınız. İşte bu nedenle
yangın durumunda ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz.
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Alet kaynaklı yangınlar için güvenlik ipuçları

Diğer güvenlik ipuçları
•

Elektrikli aletler ev yangınlarının önemli
nedenlerinden biridir. İtfaiye her yıl binlerce
ev yangınına müdahale eder. Kimi zaman sadece
maddi hasar oluşur. Ama her yıl yüzlerce kişi
yaralanır ve onlarca kişi hayatını kaybeder.

aletler

Ne yapmalısınız?
•
•
•
•
•
•
•
•

Sakinliğinizi koruyun
Ev halkının diğer üyelerini uyarın
Kapı ve pencereleri kapalı tutun ve arkanızdaki kapıları kapatın
Duman oluşursa yere yakın durun
En kısa yoldan evden ayrılın
Daha önce kararlaştırılan toplanma noktasına gidin ve herkesin
dışarıda olup olmadığını kontrol edin
112'yi arayın ve itfaiyeye adınızı ve açık adresinizi verin
İtfaiyeyi bekleyin ve tüm olağanüstü durumları bildirin

