
אייך אויפוועקן אלארם סמאוק אייער  וועט
נאכט? די אינמיטן פאמיליע אייער און

אייער פאמיליע זיך זעלבסט, באשיצן אזוי צו ווי
שכנים אייערע און

אנדעררייטערס  די  האבן וואס אלארמס  סמאוק אריין  לייגט  •
די  אז אייך זאגט צייכן   (UL) די צייכן.  (UL) לאבאראטאריע
נאציאנאלע די לויט זיין צו אפגעשאצט  געווארן איז אלארם

פארשריפטן. זיכערהייטס אנערקענטע
אלארמס, פאטא-עלעקטריק סמאוק צוויי סארט דא זענען • עס
אייער אין ניצן צו אויף פאסיג זענען ביידע אייאנאזעשאן. און
פאר  בעסטע די זענען אלארמס פאטא-עלעקטריק  די היים.
שלאפצימער אייער פאסירן אין וועלכע קענען פייערן, רויעך

זענען  אייאנאזשעאן אלארמס די רום. ליווינג אדער
ברענענדע דערשפירן צו בעסטע די
קאך אין פאסירן קען וועלכע פייערן,
צו דא זענען עס גאראדש. אין אדער
אלארמס סמאוק  קאמבאנירטע באקומען 
פאטא- סיי ביידע פאר שטעלן וואס
טעכנאלאגיע. אייאנאזעשאן און עלעקטריק

נישט איז שטוב אין אלארם סמאוק איין  •
אויף  אלארם סמאוק א אריין לייגט גענוג. 
בעיסמענט. די  אריינגערעכנט שטאק,  יעדן

 15 פון שטח אינעם אלארם סמאוק א לייגט
פאר מען שלאפט. וואו אלע פלעצער פון פיס
סמאוק א אריין לייגט זיכערהייטס, מער
מענטשן וואו צימער יעדע אין אלארם

שלאפן.
זיין  דארפן אלארמס סמאוק  •
דאך, אויפ'ן ארויפגעלייגט 
אין זאל זיין עס איז אז בעסער
אבער פונעם צימער, צענטער

4 אינטשעס  נישט ווייניגער ווי
סמאוק די אויב וואנט. א פון
ארויפגעלייגט ווערט אלארם
ווערן עס  מוז וואנט,  א  אויף

 12 און   4 צווישן געלייגט 
דאך. אינטשעס פון די

פאלןמ טויט ערסטנס
צוליב פאסירן וואס
פאסירן פייערן
סמאוק א נאכט. די אינמיטן
די איז אלארם  (רויעך) 
טייערסטע איינציגסטע
מאשין לעבנס-רעטענדע
אין האבן  קענט איר וואס 

אייער היים.

אייער רעדוצירן סמאוק אלארם וועט ארבייטענדיגע אן
העלפט. כמעט צו פייער, א אין שטארבן פון אויסזיכטן

צו  געווארן פארבריצירט זענען אלארמס (רויעך) סמאוק  
טויטליכע אבער ווארענען אז שטילע, און דערשפירן
וועט ווארענונג  פריע די לופט. די אין איז רויעך 
ארום אזוי און פאמילע,  אייער און אייך  אויפוועקן

אייער אויסצופירן אויף צייט געבן אייך
פייער אנטלויפונג פלאן.

 100 פון   97 אין  וואס אינדערצייט  
אלארם, סמאוק א  זיך געפונט  היימען

היימען  די פון פראצענט  33 זענען
אלארמס סמאוק די ווייל אומבאשיצט

נישט. ארבייטן
נישט,  סמאוק אלארם ארבייט א ווען  
די וואס  דעם צוליב מאל אפט עס איז 
באזייטיגן מענטשן פעלן. בעטעריס
בעטעריס די אפט אויס שאלטערן אדער
סמאוק אלארם צו פארמיידן אז די כדי
היץ צוליב קלינגן נעמען נישט זיך זאל
פון פארע אדער צימער באדע פונעם

קאכן.

נישט, ארבעטן וואס אלארמס סמאוק
ווי פאמיליע, אייער געפאר אין לייגן

שכנים. אייערע אויך

יארק ניו אוו דעפארטמענט, סיטי פייער
ערציאונג זיכערהייטס פייער

(רויעך)  סמאוק
קארבאן  און

אלארמס מאנאקסייד

ראטעוועט לעבנס סמאוק אלארמס  קארבאן מאנאקסייד אלארמס
לעבנס ראטעוועט

 8 #

ראטעוועט לעבנס סמאוק אלארמס

מאנאקסייד קארבאן מיין ווען טון איך זאל וואס
נישט? ארבייט אלארם דיטעקטאר

וויכטיגסטע און ערשטע די איז פייפן, אן הייבט אלארם אייער אויב
אז פאראורזאכן וואס מצבים מערסטנס רואיג. בלייבט איר אז זאך
זענען פייפן, אנהייבן זאל אלארם דיטעקטאר מאנאקסייד קארבאן די
א איבער ווארענונג פריע א ענדערש נאר לעבנס-געפארפול, נישט
זענען אלארמס מאנאקסייד קארבאן  פראבלעם. מעגליכע
א ח''ו פאסירט עס  איידער פייפן צו געווארן צוזאמענגעשטעלט 
קלינגן אויך  וועט אלארם דער  סכנה. לעבנס-געפארפולע  באלדיגע 

געהעריג. ארבעט נישט עס ווען אדער נידריג בעטערי איז די ווען
איר זיכערהייט זאלט און הדעת ישוב אייער אייגענע פאר

אלארם די מיט מיטגלידער פאמיליע אייער און זיך באקענען
סדר: פייפן

עס אז ווייזט וואס ווארענונג אדער סיגנאל א אדער בעטערי נידריגע א
"קוויטש" יעדער 30 ביז  איינצעלנע אן זיין וועט געהעריג נישט ארבעט
זעה'בארע  א זיין אויך וועט מאדעלן, געוויסע אין סעקונדעס.  60
אונטער ליכט רויטע בליטשקענדיגע א אפטמאל אינדענטיפיצירער,

סערוויס. אדער בעטערי שטייט עס וועלכע
 5 יעדע  ביפס קורצע פיר פון סדר א אין פייפן וועט אלארם  CO א
פון פארענט בליטשקענדיגע ליכט רויטע א דא איז אויך עס סעקונדעס.

.CO דערשפירט עס ווען כלי די
ארבעט: CO די אויב

מאכן  ריסעט/שטיל די דריקן דורכ'ן אלארם דעם שטיל מאכט  •
קנעפל.

עפענען  דורכ'ן  פלאץ באוואוינטע אדער הויז דאס אויס בלאזט   •
פענסטערס.

הויז  מיטגלידער פונעם וועלכע סיי אויב זעהן צו אייך ארום קוקט  •
פלו. ביי א זעהט מען וואס ענליך צו דעם סימפטאמען געזונט צייגן

זיכערן ארט. א הויזגעזונט צו אוועק די און טראגט 911 •  רופט
פאלגענדע די צוצושטעלן פארגעברייט זייט ,911 רופט איר ווען

אינפארמאציע:
אייער אדרעס. •

ווייזט  און קראנק זיך שפירט הויזגעזונט אייער אין ווער סיי אויב  •
פלו. א ביי מען זעהט וואס דאס ענליך צו סימפטאמען

כלי  אייער אויב דיטעקטאר, אויפ'ן זיך ווייזט וואס די CO שטאפל  •
סקרין. דיזשיטעל א האט

24 שעה  נעקסטע  די פייפן אין נאכאמאל אן CO הייבט אייער אויב
מקור  דער לופט.  פרישע צו אריבער גייט  און  911 רופט פעריאד,
פארבינדט אייך  אויסגעפארשט. ווייטער ווערן CO וועט דארפן פונעם
אלע אונטערצוזוכן כדי טעכנישאן אפלייענס קוואליפיצירטע א מיט
עס אז מעגליכקייט די איבער אפלייענסעס און כלים אויל-ברענענדע

געהעריג. נישט ארבעט

קען כלים הויזגעזונט פאלגענדע די פון פארע די צו אויסגעשטעלטקייט
מאכט  גארנישט. אנהייבן פייפן פאר זאל CO אלארם אייער אז פאראורזאכן
קארבאן אייער פון ווייט כלים די מיט באניצן זיך און האלטן צו זיכער
גוטע דא איז עס ווי פלאץ א  אין אדער אלארם  דיטעקטאר מאנאקסייד

ווענטילעיטארס. 
ספרעי, האר קלעבאכץ, די פעינט, מאכט דינער וואס זאך די און פעינטס
לופט עיראסאל און איינגעשאלטערטע  פערפיומען,  שטארקע
די ווי גערוכן שטארקע מיט זייפן רוימען הויזגעזונט און דערפרישענערס

זייף. (Pine) פיין

אויסבלאזערס אן פייערפלעצער גאז
זייערע צוליב פאפולער מער אלץ ווערן פלעצער פייער גאז
איז עס ווייל און באקוועמליכקייט פרייזן, ביליגע
פייערפלעצער גאז אריינצולייגן. עס גרינג פארהעלטנסמעסיג
רערן  צו  ארויסבלאזער קיין נישט האבן  ווענטעלעיטארס  אן
קארבאן אריינגערעכנט גאזן געברענטע  די קוימענס. אדער
לופט די פון סירקיולאציע די אין אריינגעלייגט ווערן מאנאקסייד

היים. אינעווייניג אין אייער

פארבינדן מיט'ן ריזיקעס געזונטהייט די באזירט אויף
דאס איז ווענטילאציע, אן פייערפלעצער גאז פון באנוץ
.NYC אין פייערפלעצער אומלעגאל די סארט אריינלייגן

לעבנס! ראטעווען אלארמס מאנאקסייד קארבאן און סמאוק

סמאוק אייער אויף היטן צו אזוי  ווי
מאנאקסייד קארבאן און  (רויעך)

אלארמס דיטעקטאר
אויף  קנעפלעך האבן אלארמס די אלארמס. (די פראווט אויס
אייער אויב אפילו חודש, א  מאל איין  כאטש אויסצופראוון)
עס אדער לאנג-דויערנדע א מיט בעטערי א ניצט אלארם

עלעקטריק. הויזגעזונט פון קראפט די באקומט

און אין  יאר, אין פרילינג א צוויי מאל די בעטעריס ערזעצט
סעיווינגס דעילייט פאר זייגער דעם טוישט מען ווען הערבסט

בעטערי.) אייער טוישט זייגער, אייער (טוישט טיים.

די אז א ווארענונג איז דעם אלארם פון "קוויטשענדיגע" קול א
דעם בעטערי. ערזעצט תיכף נידריג. איז בעטערי

אלארמס. העכער פעינטן נישט קיינמאל זאלט איר •

אפשטויבן  עס  דורכן רעגלמעסיג אלארמס אייער רייניגט   •
וועקיומען. אדער

יאר. יעדע 10 כאטשיג אלארמס (רויעך) סמאוק ערזעצט  •

יעדע 5  אלארמס דיטעקטאר מאנאקסייד קארבאן ערזעצט  •
יאר. 7 ביז

קארבאן און סמאוק פון פונקציע איינציגסטער דער
א פייפן צו זענען אלארמס דיטעקטאר מאנאקסייד

ווארענונג.

פלאן אנטלויף אן איבער חזר'ט און אנטוויקעלט
צייט. טייערע די אויסצונוצן
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אייך אויפוועקן אלארם סמאוק אייער  וועט
נאכט? די אינמיטן פאמיליע אייער און

אייער פאמיליע זיך זעלבסט, באשיצן אזוי צו ווי
שכנים אייערע און

אנדעררייטערס  די  האבן וואס אלארמס  סמאוק אריין  לייגט  •
די  אז אייך זאגט צייכן   (UL) די צייכן.  (UL) לאבאראטאריע
נאציאנאלע די לויט זיין צו אפגעשאצט  געווארן איז אלארם

פארשריפטן. זיכערהייטס אנערקענטע
אלארמס, פאטא-עלעקטריק סמאוק צוויי סארט דא זענען • עס
אייער אין ניצן צו אויף פאסיג זענען ביידע אייאנאזעשאן. און
פאר  בעסטע די זענען אלארמס פאטא-עלעקטריק  די היים.
שלאפצימער אייער פאסירן אין וועלכע קענען פייערן, רויעך
זענען  אייאנאזשעאן אלארמס די רום. ליווינג אדער
ברענענדע דערשפירן צו בעסטע די
קאך אין פאסירן קען וועלכע פייערן,
צו דא זענען עס גאראדש. אין אדער
אלארמס סמאוק  קאמבאנירטע באקומען 
פאטא- סיי ביידע פאר שטעלן וואס
טעכנאלאגיע. אייאנאזעשאן און עלעקטריק

נישט איז שטוב אין אלארם סמאוק איין  •
אויף  אלארם סמאוק א אריין לייגט גענוג. 
בעיסמענט. די  אריינגערעכנט שטאק,  יעדן
 15 פון שטח אינעם אלארם סמאוק א לייגט
פאר מען שלאפט. וואו אלע פלעצער פון פיס
סמאוק א אריין לייגט זיכערהייטס, מער
מענטשן וואו צימער יעדע אין אלארם

שלאפן.
זיין  דארפן אלארמס סמאוק  •
דאך, אויפ'ן ארויפגעלייגט 
אין זאל זיין עס איז אז בעסער
אבער פונעם צימער, צענטער
4 אינטשעס  נישט ווייניגער ווי
סמאוק די אויב וואנט. א פון
ארויפגעלייגט ווערט אלארם
ווערן עס  מוז וואנט,  א  אויף
 12 און   4 צווישן געלייגט 

דאך. אינטשעס פון די

פאלןמ טויט ערסטנס
צוליב פאסירן וואס
פאסירן פייערן
סמאוק א נאכט. די אינמיטן
די איז אלארם  (רויעך) 
טייערסטע איינציגסטע
מאשין לעבנס-רעטענדע
אין האבן  קענט איר וואס 

אייער היים.

אייער רעדוצירן סמאוק אלארם וועט ארבייטענדיגע אן
העלפט. כמעט צו פייער, א אין שטארבן פון אויסזיכטן

צו  געווארן פארבריצירט זענען אלארמס (רויעך) סמאוק  
טויטליכע אבער ווארענען אז שטילע, און דערשפירן
וועט ווארענונג  פריע די לופט. די אין איז רויעך 
ארום אזוי און פאמילע,  אייער און אייך  אויפוועקן

אייער אויסצופירן אויף צייט געבן אייך
פייער אנטלויפונג פלאן.

 100 פון   97 אין  וואס אינדערצייט  
אלארם, סמאוק א  זיך געפונט  היימען
היימען  די פון פראצענט  33 זענען
אלארמס סמאוק די ווייל אומבאשיצט

נישט. ארבייטן
נישט,  סמאוק אלארם ארבייט א ווען  
די וואס  דעם צוליב מאל אפט עס איז 
באזייטיגן מענטשן פעלן. בעטעריס
בעטעריס די אפט אויס שאלטערן אדער
סמאוק אלארם צו פארמיידן אז די כדי
היץ צוליב קלינגן נעמען נישט זיך זאל
פון פארע אדער צימער באדע פונעם

קאכן.

נישט, ארבעטן וואס אלארמס סמאוק
ווי פאמיליע, אייער געפאר אין לייגן

שכנים. אייערע אויך

יארק ניו אוו דעפארטמענט, סיטי פייער
ערציאונג זיכערהייטס פייער

(רויעך)  סמאוק
קארבאן  און

אלארמס מאנאקסייד

ראטעוועט לעבנס סמאוק אלארמס  קארבאן מאנאקסייד אלארמס
לעבנס ראטעוועט

 8 #

ראטעוועט לעבנס סמאוק אלארמס

מאנאקסייד קארבאן מיין ווען טון איך זאל וואס
נישט? ארבייט אלארם דיטעקטאר

וויכטיגסטע און ערשטע די איז פייפן, אן הייבט אלארם אייער אויב
אז פאראורזאכן וואס מצבים מערסטנס רואיג. בלייבט איר אז זאך
זענען פייפן, אנהייבן זאל אלארם דיטעקטאר מאנאקסייד קארבאן די
א איבער ווארענונג פריע א ענדערש נאר לעבנס-געפארפול, נישט
זענען אלארמס מאנאקסייד קארבאן  פראבלעם. מעגליכע
א ח''ו פאסירט עס  איידער פייפן צו געווארן צוזאמענגעשטעלט 
קלינגן אויך  וועט אלארם דער  סכנה. לעבנס-געפארפולע  באלדיגע 

געהעריג. ארבעט נישט עס ווען אדער נידריג בעטערי איז די ווען
איר זיכערהייט זאלט און הדעת ישוב אייער אייגענע פאר

אלארם די מיט מיטגלידער פאמיליע אייער און זיך באקענען
סדר: פייפן

עס אז ווייזט וואס ווארענונג אדער סיגנאל א אדער בעטערי נידריגע א
"קוויטש" יעדער 30 ביז  איינצעלנע אן זיין וועט געהעריג נישט ארבעט
זעה'בארע  א זיין אויך וועט מאדעלן, געוויסע אין סעקונדעס.  60
אונטער ליכט רויטע בליטשקענדיגע א אפטמאל אינדענטיפיצירער,

סערוויס. אדער בעטערי שטייט עס וועלכע
 5 יעדע  ביפס קורצע פיר פון סדר א אין פייפן וועט אלארם  CO א
פון פארענט בליטשקענדיגע ליכט רויטע א דא איז אויך עס סעקונדעס.

.CO דערשפירט עס ווען כלי די
ארבעט: CO די אויב

מאכן  ריסעט/שטיל די דריקן דורכ'ן אלארם דעם שטיל מאכט  •
קנעפל.

עפענען  דורכ'ן  פלאץ באוואוינטע אדער הויז דאס אויס בלאזט   •
פענסטערס.

הויז  מיטגלידער פונעם וועלכע סיי אויב זעהן צו אייך ארום קוקט  •
פלו. ביי א זעהט מען וואס ענליך צו דעם סימפטאמען געזונט צייגן

זיכערן ארט. א הויזגעזונט צו אוועק די און טראגט 911 •  רופט
פאלגענדע די צוצושטעלן פארגעברייט זייט ,911 רופט איר ווען

אינפארמאציע:
אייער אדרעס. •

ווייזט  און קראנק זיך שפירט הויזגעזונט אייער אין ווער סיי אויב  •
פלו. א ביי מען זעהט וואס דאס ענליך צו סימפטאמען

כלי  אייער אויב דיטעקטאר, אויפ'ן זיך ווייזט וואס די CO שטאפל  •
סקרין. דיזשיטעל א האט

24 שעה  נעקסטע  די פייפן אין נאכאמאל אן CO הייבט אייער אויב
מקור  דער לופט.  פרישע צו אריבער גייט  און  911 רופט פעריאד,
פארבינדט אייך  אויסגעפארשט. ווייטער ווערן CO וועט דארפן פונעם
אלע אונטערצוזוכן כדי טעכנישאן אפלייענס קוואליפיצירטע א מיט
עס אז מעגליכקייט די איבער אפלייענסעס און כלים אויל-ברענענדע

געהעריג. נישט ארבעט

קען כלים הויזגעזונט פאלגענדע די פון פארע די צו אויסגעשטעלטקייט
מאכט  גארנישט. אנהייבן פייפן פאר זאל CO אלארם אייער אז פאראורזאכן
קארבאן אייער פון ווייט כלים די מיט באניצן זיך און האלטן צו זיכער
גוטע דא איז עס ווי פלאץ א  אין אדער אלארם  דיטעקטאר מאנאקסייד

ווענטילעיטארס. 
ספרעי, האר קלעבאכץ, די פעינט, מאכט דינער וואס זאך די און פעינטס
לופט עיראסאל און איינגעשאלטערטע  פערפיומען,  שטארקע
די ווי גערוכן שטארקע מיט זייפן רוימען הויזגעזונט און דערפרישענערס

זייף. (Pine) פיין

אויסבלאזערס אן פייערפלעצער גאז
זייערע צוליב פאפולער מער אלץ ווערן פלעצער פייער גאז
איז עס ווייל און באקוועמליכקייט פרייזן, ביליגע
פייערפלעצער גאז אריינצולייגן. עס גרינג פארהעלטנסמעסיג
רערן  צו  ארויסבלאזער קיין נישט האבן  ווענטעלעיטארס  אן
קארבאן אריינגערעכנט גאזן געברענטע  די קוימענס. אדער
לופט די פון סירקיולאציע די אין אריינגעלייגט ווערן מאנאקסייד

היים. אינעווייניג אין אייער

פארבינדן מיט'ן ריזיקעס געזונטהייט די באזירט אויף
דאס איז ווענטילאציע, אן פייערפלעצער גאז פון באנוץ
.NYC אין פייערפלעצער אומלעגאל די סארט אריינלייגן

לעבנס! ראטעווען אלארמס מאנאקסייד קארבאן און סמאוק

סמאוק אייער אויף היטן צו אזוי  ווי
מאנאקסייד קארבאן און  (רויעך)

אלארמס דיטעקטאר
אויף  קנעפלעך האבן אלארמס די אלארמס. (די פראווט אויס
אייער אויב אפילו חודש, א  מאל איין  כאטש אויסצופראוון)
עס אדער לאנג-דויערנדע א מיט בעטערי א ניצט אלארם

עלעקטריק. הויזגעזונט פון קראפט די באקומט

און אין  יאר, אין פרילינג א צוויי מאל די בעטעריס ערזעצט
סעיווינגס דעילייט פאר זייגער דעם טוישט מען ווען הערבסט

בעטערי.) אייער טוישט זייגער, אייער (טוישט טיים.

די אז א ווארענונג איז דעם אלארם פון "קוויטשענדיגע" קול א
דעם בעטערי. ערזעצט תיכף נידריג. איז בעטערי

אלארמס. העכער פעינטן נישט קיינמאל זאלט איר •

אפשטויבן  עס  דורכן רעגלמעסיג אלארמס אייער רייניגט   •
וועקיומען. אדער

יאר. יעדע 10 כאטשיג אלארמס (רויעך) סמאוק ערזעצט  •

יעדע 5  אלארמס דיטעקטאר מאנאקסייד קארבאן ערזעצט  •
יאר. 7 ביז

קארבאן און סמאוק פון פונקציע איינציגסטער דער
א פייפן צו זענען אלארמס דיטעקטאר מאנאקסייד

ווארענונג.

פלאן אנטלויף אן איבער חזר'ט און אנטוויקעלט
צייט. טייערע די אויסצונוצן
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