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هيئة سالمة املنتجات االستهالكية األمريكية

• قم بتثبيت أجهزة إنذار بوجود أول أكسيد الكربون تعمل بالبطارية أو أجهزة إنذار 
بوجود أول أكسيد الكربون مع بطارية احتياطية يف منزلك، وفقاً لتعليامت الرشكة 

املصنعة. يجب أن تكون أجهزة اإلنذار بوجود أول أكسيد الكربون مطابقة ملتطلبات 
أحدث معايري السالمة (ASC 69-6 SAI 4302 LU 10.91.6). افحص 

البطاريات شهرياً.

املخاطر الكهربائية
• تشكل املولدات تهديداً بالتعرض للصدمات والصعق الكهربايئ، خاصة إذا تم تشغيلها 

يف ظروف رطبة. إذا توجب عليك استخدام مولد بينام الجو رطب يف الخارج، فقم بحامية 
املولد من الرطوبة للمساعدة يف تجنب خطر الصدمة / الصعق الكهربايئ، ولكن افعل 

ذلك دون تشغيل املولد يف الداخل أو بالقرب من فتحات أي مبنى ميكن أن يكون مأهوالً 
وذلك للمساعدة يف تجنب خطر أول أكسيد الكربون. قم بتشغيل املولد تحت مبنى 

مفتوح يشبه املظلة عىل سطح جاف حيث ال ميكن أن تصل املياه إليه أو تتجمع فوقه أو 
تجري تحته. جفف يديك، إذا كانتا مبللتني، قبل ملس املولد.

• قم بتوصيل األجهزة باملولد باستخدام أسالك متديد متينة مصممة خصيصاً لالستخدام 
يف الهواء الطلق. تأكد من أن معدل القوة الكهربائية لكل سلك يتجاوز إجاميل القوة 
الكهربائية لجميع األجهزة املتصلة به. استخدم أسالك متديد طويلة مبا يكفي للسامح 
بوضع املولد يف الخارج وبعيداً عن النوافذ واألبواب وفتحات التهوية يف املنزل أو عن 

أماكن أخرى ميكن أن تكون مأهولة. تأكد من أن طول كل سلك خاٍل من الَقطع أو 
التمزق وأن القابس يحتوي عىل جميع الرؤوس الثالثة. احِم السلك من االنضغاط أو 

السحق إذا مّر عرب نافذة أو مدخل.

• ال تحاول أبداً تشغيل أسالك املنزل عن طريق توصيل املولد مبقبس الحائط، وهي 
مامرسة تُعرف باسم “التغذية املرتدة”. هذا أمر خطري للغاية ويتسبب بخطر الصعق 
بالكهرباء لعامل املرافق والجريان الذين يخدمهم نفس محول املرافق. كام أنه يتخطى 

بعض أجهزة حامية الدوائر الكهربائية املنزلية املدمجة.

 مخاطر الحريق 
• ال تقم أبداً بتخزين وقود املولد الخاص بك يف املنزل. يجب تخزين البنزين والربوبان 

والكريوسني والسوائل األخرى القابلة لالشتعال خارج أماكن املعيشة يف حاويات أمان 
غري زجاجية مميزة بشكل صحيح. ال تقم بتخزينها بالقرب من جهاز لحرق الوقود، مثل 

سخان املياه بالغاز الطبيعي يف املرآب.

• قبل إعادة تزويد املولد بالوقود، أوقف تشغيله واتركه يربد. قد يشتعل البنزين 
املسكوب عىل أجزاء املحرك الساخنة.
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مخاطر املولدات املحمولة
تكون املولدات املحمولة مفيدة عند الحاجة إىل طاقة كهربائية مؤقتة أو عن بعد، ولكنها 

قد تكون خطرة أيضاً. املخاطر الرئيسية التي يجب تجنبها عند استخدام املولد هي 
التسمم بأول أكسيد الكربون من الغازات السامة املنبعثة من عادم املحرك، والصدمات 

الكهربائية أو الصعق بالكهرباء، والحرائق والحروق.

يف كل عام ميوت أشخاص يف حوادث تتعلق باستخدام املولدات املحمولة. معظم 
الحوادث املرتبطة باملولدات املحمولة التي تم اإلبالغ عنها إىل هيئة سالمة املنتجات 

االستهالكية تتضمن التسمم بأول أكسيد الكربون من املولدات املستخدمة يف الداخل أو 
يف األماكن املغلقة جزئياً.

خطر
ميكن للمولدات أن تصدر كميات عالية من أول أكسيد الكربون يف غضون دقائق. يحتوي

عادم املولد عىل أول أكسيد الكربون. وهذا سم ال ميكنك رؤيته أو شمه. ال تستخدم

املولد أبداً داخل املنزل أو املرآب، حتى لو كانت األبواب والنوافذ مفتوحة. عند استخدام 

مولّد محمول، تذكّر أنك غري قادر عىل رؤية أو شم أول أكسيد الكربون. حتى عندما ال 

تجد رائحة غازات العادم، فمن املحتمل أن تبقى معرّضاً ألول أكسيد الكربون.

لتجنب التسمم بأول أكسيد الكربون عند استخدام املولدات:

• ال تقم مطلقاً بتشغيل املولدات يف الداخل، مبا يف ذلك املرائب والطوابق 

السفلية )األقبية( أو املجاالت ذات العلو املنخفض وأكواخ التخزين.

• احصل عىل الهواء النقي فوراً إذا بدأت تشعر بالدوار أو الضعف.

ملصقات التحذير من 
الخطر مطلوبة عىل 

جميع املولدات املحمولة 
املصنعة أو املستوردة 

بتاريخ 14 مايو/أيار 
2007 وما بعده.

 إذا بدأت تشعر 
بالغثيان أو الدوار 

)الدوخة( أو الضعف 
أثناء استخدام املولد، 

فانتقل إىل الهواء النقي عىل الفور. ال تتأخر. ميكن أن يقتلك أول أكسيد الكربون املنبعث 
من املولدات برسعة.

 اتبع إرشادات األمان هذه للحامية من التسمم بأول أكسيد الكربون.

• ال تستخدم أبداً مولّداً داخل املنازل أو املرائب أو املجاالت ذات العلو املنخفض أو 
أكواخ التخزين، أو أماكن مامثلة، حتى عند استخدام املراوح أو فتح األبواب والنوافذ 

للتهوية. ميكن أن ترتاكم مستويات قاتلة من أول أكسيد الكربون برسعة يف هذه األماكن 
وأن تبقى لساعات، حتى بعد إيقاف تشغيل املولد.

• استخدم املولدات املحمولة يف الخارج فقط. وأبِقها عىل بعد 20 قدماً عىل األقل من 
األبواب والنوافذ وفتحات التهوية التي قد تسمح بدخول أول أكسيد الكربون إىل الداخل 

ووّجه العادم بعيداً عن أي مباٍن قريبة.

خطر
إن استخدام مولد يف الداخل ميكن أن يقتلك يف غضون دقائق.

يحتوي عادم املولد عىل أول أكسيد الكربون. وهذا سم ال 
ميكنك رؤيته أو شمه.

ال تستخدم املولد أبداً داخل املنزل 
أو املرآب، حتى لو كانت األبواب 

والنوافذ مفتوحة.

استخدم املولد فقط يف الخارج
وبعيداً عن النوافذ واألبواب 

وفتحات التهوية.


