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احمي نفسك من خطر الحرائق

جھاز إنذار الحریق ینقذ أرواح 
 

بإ الحریق إنذار جھاز فور بدایة نشوبخیقوم طارك بسرعة
عند الحاجة. لمغادرة المكان یمنحك الفرصة وبالتالي الحریق.

فيیجب دائما الحریق جھاز إنذار وضع
السقف.

إنذار جھاز وصالحیة سالمة من التأكد یجب
مستمرة. الحریق بصفة

على ذلكاطفئ قادر تكون عندما فقط الحریق

القدر. في النار بوضع الغطاءنشوب قم
القدر. الماء!أبداال تستعملعلى

المقبضا على .ضغط

أرواح ینقذ الحریق جھاز إنذار
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مستمرة. الحریق بصفة

الحریق فقط عندما تكون قادر على ذلكاطفئ 
 

القدر. في النار بوضع الغطاءنشوب قم
القدر. الماء!أبداال تستعملعلى
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دخان الحریق یقتل

احمي نفسك من خطر الحرائق

أرواح ینقذ الحریق جھاز إنذار
Brandvarnare räddar liv

طارك بسرعة فور بدایة نشوب خیقوم جھاز إنذار الحریق بإ
الحریق. وبالتالي یمنحك الفرصة لمغادرة المكان عند الحاجة. 

 

En brandvarnare larmar snabbt om det börjar 
brinna. Då hinner du ta dig ut om det behövs.

فيیجب دائما الحریق جھاز إنذار وضع
السقف.

Brandvarnaren ska alltid sitta i taket

إنذار جھاز وصالحیة سالمة من التأكد یجب
مستمرة. الحریق بصفة

Testa brandvarnaren ofta

على ذلكاطفئ قادر تكون عندما فقط الحریق
Släck bara om du kan

القدر. في النار بوضع الغطاءنشوب قم
القدر. الماء!أبداال تستعملعلى

Brand i kastrull. Lägg på locket. Använd aldrig

المقبضا على .ضغط
Tryck ned handtaget

دخان الحریق یقتل

في بیتك حریق حالة نشوب في
Om det brinner hos dig

حریق حالة نشوب یجبفي ـ
المكانعلیك مغادر ة
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دخان الحریق یقتل
 

في حالة نشوب حریق في بیتك
 

ـ  یجبفي حالة نشوب حریق
ة المكان علیك مغادر

 

اغلق الباب!
وبالتالي ال ینتشر الحریق ودخان

في البیت.الحریق

 
 

112بالخطاتصل 
 

شخص آخرفي حالة نشوب الحریق عند 
 

بیت السلم المليء بدخان الحریق. وال تستعمل إلى أبداتخرجال 
المصعد عند نشوب الحریق. إنك في أمان أكثر داخل بیتك.أبدا

 

ھل ھناك دخان في بیت السلم؟
ابقى في بیتك.

 

تصلایجب غلق الباب وعدم فتحھ. 
.112بالخط 
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Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus… 
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Är röken i trapphuset? Stanna i lägenheten 

تصلایجب غلق الباب وعدم فتحھ. 
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ska vara stängd. Ring 112. 

رجال اإلسعاف بإنقاذك سوف یقوم 
.إذا دعت الحاجة إلى ذلك
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