آموزش نشت گاز:
بعد از وصل نمودن وسيله گاز سوز به سيستم لوله كشي گاز و قبل از شروع به استفاده از وسيله گاز سوز
حتماً مي بايستي آزمايش نشت گاز را انجام دهيد.

براي انجام آزمايش نشت گاز در يك ظرف مقداري آب ريخته وبه آن صابون يا مايع ظرفشويي و يا پودر
اضافه كنيد .بعد آنرا به وسيله اسفنج(ابر)بر روي محلهاي اتصال بست ،به وسيله گاز سوز و همچنين محل
اتصال بست با لوله كشي گاز و سپس بر روي شيلنگ يا لوله گاز بكشيد.چنانچه بر روي هر يك از آنها حباب
تشكيل شد نشان دهنده نشت گاز است .چنانچه به هنگام آزمايش متوجه نشت گاز شديد فوراً شير مصرف
آن وسيله گاز سوز را ببنديد و به بررسي و رفع علت اقدام نماييد.

لوله فلزي لوله كشي گاز در منزل نيز بايد هر چند وقت يكبار بازديد گردند تا در صورت زخمي شدن يا
كنده شدن رنگ روغني آنها،مجدداً رنگ آميزي گردند.

هشدار هاي ايمني:

در صورت نشت گاز و استشمام بوي آن قبل از هر كاري بايد دقت كرد در آن محل هيچگونه آتش
كبريت،فندك و امثال آن روشن نشود و همچنين كليدها و وسايل برقي قطع و وصل نگردند و به همان حال
روشن يا خاموش كه هستند باقي بمانند زيرا شعله يا جرقه حاصل از هر يك از عوامل فوق ممكن است
باعث انفجار گاز پخش شده گردد.
در چنين مواردي ضمن حفظ خونسردي نكات ذيل را رعايت نمائيد .
-1افراد خانواده را از محل آلوده به گاز خارج كنيد.
-2فوراً شير اصلي گاز را ببنديد.
-3درب صورتيكه كنتور برق در فضاي آلوده به گاز وجود نداشته باشد،برق را از فيوز اصلي قطع كنيد.
-4درب و پنجره ها را باز كنيد.
-5با تكان دادن حوله پنبه اي مرطوب به تسريع جريان خروج هواي آلوده به گاز كمك نماييد(توجه داشته
باشيد براي خروج هواي آلوده هرگز از پنكه،هواكش و ساير دستگاههاي برقي مشابه استفاده نكنيد).
-6تا مطمئن نشده ايد كه گاز كامالً تخليه شده به نفرات اجازه ورود به منزل ندهيد.
در صورت بروز هر نوع آتش سوزي در ساختمان،چون وجود گاز در لوله باعث تشديد آتش سوزي و خطرات
بيشتري حواهد شد بنابراين در چنين مواقعي فوراً شير اصلي گاز ساختمان را كه بعد از كنتور قرار دارد
ببنديد تا جرين گاز به داخل ساختمان قطع گردد.

* نصـب و اسـتفاده از خامـوش كننـده هـاي استـاندارد در آشــپزخانه از ضايعـات ناشـي از آتش سوزي ها
به موقع جلوگيري مي كند.

