
 

 

വെള്ളവപൊക്ക വെളയിവെ വെദ്യുതി സുരക്ഷ 

Energy Safe Victoria  

 

വെള്ളവപൊക്കത്തൊൽ ബൊധിക്കവപട്ട ആളുകൾക്ക് Energy Safe Victoria ഇനിപറയുന്ന പൊചകെൊതകെുും വെദ്യുതിയുും ആയി 

ബന്ധവപട്ട സുരക്ഷൊ െിെരങ്ങൾ നൽകുന്നു: 

ആളുകവള ഒഴിപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്  
വെദ്യുതി പുനഃസ്ഥൊപിച്ചൊൽ തീപിടിത്തും ഉണ്ടൊകൊനുും പ്പൊപർട്ടിയിൽ ആരുമില്ലൊതിരിക്കൊനുും സൊധയതയുയുള്ളതിനൊൽ, 

എല്ലൊ ഇല്ക്ട്ടിക്കൽ, ഗ്യൊസ്-പെർ ഹീറ്ിുംഗ്, പൊചക ഉപകരണങ്ങളുും ഓഫൊക്കിയിട്ടുവണ്ടന്ന് ഉറപൊക്കുക. 

വെദ്യുതി  

• വമയിൻ സവിച്ച് ഉൾവപവട ്പധൊന ഇല്ക്ട്ടിക്കൽ സവിച്ച്പബൊർഡിവല് എല്ലൊ സവിച്ചുകളുും ഓഫൊക്കുക. 

• നിങ്ങളുവട എല്ലൊ െീട്ടുപകരണങ്ങളുും പ്ലഗ്ിൽ നിന്ന് ഊരുക, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുവമങ്കിൽ അെ ഉയരത്തിൽ െയ്ക്ക്കുക. 

അതുെഴി നിങ്ങളുവട പ്പൊപർട്ടി വെള്ളത്തിനടിയില്ൊപയക്കൊെുന്ന വെള്ളവപൊക്കത്തിൽ നിന്ന് അെവയ പരിരക്ഷിക്കൊൻ 

കഴിയുും. 

വസൊളൊർ 

• ഇൻവെർട്ടറിൽ നിങ്ങളുവട പസൊളൊർ സിസ്റ്റും ഓഫൊക്കുക, തുടർന്ന് സവിച്ച്പബൊർഡിൽ ഓഫൊക്കുക (സവിച്ച്പബൊർഡിവല് 

എല്ലൊ സവിച്ചുകളുും ഓഫ് വപൊസിഷനിൽ ആയിരിക്കണും). ഷട്ട് ഡൗൺ നടപടി്കമങ്ങവള കുറിച്ചുള്ള െിെരങ്ങൾ 

പസൊളൊർ സിസ്റ്റത്തിവനൊപും നിങ്ങൾക്ക് ല്ഭിച്ചിരിപക്കണ്ടതൊണ്. 

ബൊറ്ററികൾ 

• പസൊളൊർ ബൊറ്റികൾ ഓഫൊക്കുക. ബൊറ്റി സിസ്റ്റത്തിന് സമീപും എഴുതിെച്ചിരിക്കുന്ന ഷട്ട്ഡൗൺ നടപടി്കമും പിന്തുടരുക. 

• ബൊറ്റി ഡിസ്അസുംബിൾ വചയ്യൊപനൊ പൊനല്ുകവളൊന്നുും തുറക്കൊപനൊ ്രമിക്കരുത്. 

ഗ്യൊസ് 

• നിങ്ങളുവട ഗ്യൊസ് മീറ്ർ കവണ്ടത്തി, ഗ്യൊസ് സവപ്ല ഓഫൊക്കണും. ഹൊൻഡിൽ തിരശ്ചീനമൊയി െരത്തക്ക െിധത്തിൽ 

തിരിച്ച് ഗ്യൊസ് സവപ്ല സർെീസ് െൊൽവ് “ഓഫ്” സ്ഥൊനപത്തക്ക് മൊറ്ുകയുും പെണും. 

LPG സിെിണ്ടറുകൾ 

• ആളുകവള ഒഴിപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, എല്ലൊ LPG സില്ിണ്ടറുകളുും സില്ിണ്ടറിന് മുകളില്ുള്ള െൊൽെിൽ അടച്ചിട്ടുവണ്ടന്ന് 

ഉറപൊക്കുക (സില്ിണ്ടർ െൊൽവ് അടയ്ക്ക്കുന്നതിന് ഘടികൊരദ്ിരയില്ൊണ് തിരിപക്കണ്ടത്). അപൊയത്തിൽ നിന്ന് 

ദ്ൂരപത്തക്ക് LPG സില്ിണ്ടർ മൊറ്ി സ്ഥൊപിക്കൊത്ത സൊഹചരയത്തിൽ, ഒരു ഉപകരണെുും െിപേദ്ിക്കരുത്. 

• ഇൻസ്റ്റൊൾ വചയ്ക്തിരിക്കുന്ന അപത സ്ഥൊനത്ത് തവന്ന സില്ിണ്ടറുകൾ െയ്ക്ക്കുക. വകട്ടിടങ്ങൾ, വഷഡുകൾ, നില്െറകൾ 

അവല്ലങ്കിൽ െൊഹനങ്ങൾ എന്നിെയ്ക്ക്കുള്ളിൽ ഏവതങ്കില്ുും LPG സില്ിണ്ടറുകൾ നീക്കരുത്. പകടൊയ LPG സില്ിണ്ടർ 

പചൊരുകയുും അപൊയമുണ്ടൊക്കുകയുും വചയ്ക്പതക്കൊും. 

• വെള്ളത്തിൽ LPG സില്ിണ്ടറുകൾ വപൊങ്ങിക്കിടക്കുും, അതിനൊൽ വെള്ളവപൊക്കും ഉണ്ടൊെുപമ്പൊൾ അെ വെള്ളത്തിൽ 

വപൊങ്ങിക്കിടക്കുകയുും വെള്ളും ഒഴുകിവയത്തുന്ന ഇടത്തിൽ അപൊയും ഉണ്ടൊക്കുകയുും വചയ്യുും. എല്ലൊ LPG 

സില്ിണ്ടറുകളുും പകബിളുകപളൊ ബല്മുള്ള കയറുകപളൊ ഉപപയൊഗ്ിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത സ്്ടക്ടചറിൽ വകട്ടിെയ്ക്ക്കുകയുും 

അെയുവട ചല്നും പരിമിതവപടുത്തുകയുും വചപയ്യണ്ടത് അതയൊെരയമൊണ്. പകബിളുകളുും കയറുകളുും LPG പിഗ്വടയിൽ 

കണക്ഷനിൽ നിന്ന് െിട്ടുനിൽക്കുന്ന തരത്തില്ൊകണും. കൊരണും, അത് പകൊപർ അവല്ലങ്കിൽ വെക്ടസിബിൾ വപപ് ആണ്. 

• പകജുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന LPG സില്ിണ്ടറുകളുവട കൊരയത്തിൽ, പകജ് പഗ്റ്ുകൾ സുരക്ഷിതമൊയി പൂട്ടിയിട്ടുവണ്ടന്ന് 

ഉറപൊക്കിയൊൽ മതിയൊകുും. ഒരു നിശ്ചിത സ്്ടക്ടചറിൽ വകട്ടിവക്കൊണ്ട് പകജ് സുരക്ഷിതമൊക്കുക.  

പകജുകളിവല് LPG സില്ിണ്ടറുകൾ വകൊടുങ്കൊറ്് അടിച്ചൊല്ുും െളവര സ്ഥിരതയുള്ളെയൊണ്. 
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അടിയന്തര സൊഹചരയങ്ങളിൽ 

• വെദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉള്ളപപൊൾ വെള്ളവപൊക്കത്തിൽ മുങ്ങിയ െീട്ടിപല്ൊ വകട്ടിടത്തിപല്ൊ തൊമസിക്കരുത്. 

• ഏവതങ്കില്ുും പല്ൊഹത്തിൽ നിപന്നൊ പ്ലുംബിുംഗ്ിൽ നിപന്നൊ നിങ്ങൾക്ക് പഷൊപക്കൊ തരിപപൊ അനുഭെവപടുന്നുവണ്ടങ്കിൽ 

ഇല്ക്ട്ടിക്കൽ ഉപകരണപമൊ സിപങ്കൊ ബൊപത്തൊ ഉപപയൊഗ്ിക്കരുത്. ഈ െീട്ടുപകരണങ്ങളിപല്ൊ െസ്തുക്കളിപല്ൊ 

സ്പർരിക്കുന്നതുും അെ ഉപപയൊഗ്ിക്കുന്നതുും ഒഴിെൊക്കുക, ്പശ്നും റിപപൊർട്ട് വചയ്യൊൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതുും  

പെഗ്ും നിങ്ങളുവട െിതരണ കമ്പനിയുമൊയി ബന്ധവപടുക. 

• െൊഹനത്തിന് കുറുവക വെദ്യുതി വല്നുകൾ െീഴുകയൊവണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആസന്നമൊയ അപൊയത്തിനു മുന്നിൽ 

അല്ലൊത്ത സൊഹചരയത്തിൽ, അെിവടത്തവന്ന നിങ്ങളുവട െൊഹനും ഉപപക്ഷിക്കരുത്. ഉള്ളിൽ തവന്ന ഇരിക്കുകയുും 

സഹൊയത്തിനൊയി 000-പല്ക്ക് െിളിക്കുകയുും വചയ്യുക. 

• വെള്ളവപൊക്ക സമയത്ത് നിങ്ങൾ പബൊട്ടിൽ യൊ്ത വചയ്യുകയൊവണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പൊതയിൽ കൊണുന്ന ഏവതങ്കില്ുും 

പെർവല്നുകൾ ഉയർത്തൊപനൊ നീക്കൊപനൊ ്രമിക്കരുത്. പെർവല്നുകൾക്ക് കീഴില്ൂവട സഞ്ചരിക്കൊൻ ്രമിക്കരുത്, 

കൊരണും ഉയരുന്ന വെള്ളും നിങ്ങവള പെർവല്നുകളിപല്ക്ക് അടുപിക്കുും. 

• വെദ്യുത തൂണുകൾ, സബ്പസ്റ്റഷനുകൾ, െീണുകിടക്കുന്ന വെദ്യുതി വല്നുകൾ, അെയുമൊയി സമ്പർക്കും പുല്ർത്തുന്ന 

മപറ്വതങ്കില്ുും െസ്തുക്കൾ എന്നിെയിൽ നിന്ന് നല്ല അകല്ും പൊല്ിക്കുക. വെള്ളവപൊക്കത്തിൽ വെദ്യുതി തൂണുകളുും 

കമ്പികളുും മുങ്ങിക്കിടക്കുകയൊവണങ്കിൽ, കുറഞ്ഞത് 150 മീറ്ർ അകവല് നിൽക്കുകയുും അക്കൊരയും അറിയിക്കൊൻ 

നിങ്ങളുവട വെദ്യുതി െിതരണും വചയ്യുന്ന കമ്പനിവയ െിളിക്കുകയുും വചയ്യുക. 

നിങ്ങളുവട വ്രൊപർട്ടിയിവെക്ക് തിരിവക െരുവമ്പൊൾ 

വെദ്യുതി 

• പ്പൊപർട്ടിയിൽ വെള്ളും കയറിയിട്ടിെലൊത്ത സൊഹചരയത്തിൽ മൊ്തും ്പധൊന ഇല്ക്ട്ടിക്കൽ സവിച്ച്പബൊർഡിൽ നിങ്ങളുവട 
പെർ ഓണൊക്കുക. 

• നിങ്ങളുവട പ്പൊപർട്ടിയിൽ വെള്ളും കയറിയിട്ടുവണ്ടങ്കിൽ, വല്സൻസുള്ള ഇല്ക്ട്ടീഷയൻ പ്പൊപർട്ടിയിവല് െയറിുംഗ് 
പരിപരൊധിക്കുന്നത് െവര പെർ െീണ്ടുും ഓണൊക്കരുത്. 

• ഏവതങ്കില്ുും െീട്ടുപകരണങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് അടിയില്ൊയിട്ടുവണ്ടങ്കിൽ, വല്സൻസുള്ള ഒരു ഇല്ക്ട്ടീഷയൻ 
പരിപരൊധിക്കുന്നത് െവര അെ പ്ലഗ്ിൻ വചയ്യുകപയൊ ഓണൊക്കുകപയൊ വചയ്യരുത്. 

• പ്പൊപർട്ടിയിൽ വെള്ളും കയറിയിട്ടിവല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സവിച്ച്പബൊർഡിവല് സവിച്ചുകൾ ഓണൊക്കൊെുന്നതൊണ്.   

– ഏവതങ്കില്ുും സവിച്ചുകൾ ഓണൊെൊതിരിക്കുകപയൊ സവയപമെ ഓഫൊെുകപയൊ വചയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, െയറിുംഗ് 
ബൊധിക്കവപട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊണ് ഇതിനർത്ഥും, ഈ സൊഹചരയത്തിൽ നിങ്ങളുവട െയറിുംഗ്ുും െീട്ടുപകരണങ്ങളുും 
പരിപരൊധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു പയൊഗ്യതയുള്ള ഇല്ക്ട്ടീഷയവന െിളിക്കണും. 

– നിങ്ങളുവട െീട്ടുപകരണങ്ങൾ പ്ലഗ്ിൻ വചയ്ക്ത് അെ ്പെർത്തിക്കുന്നുപണ്ടൊവയന്ന് പരിപരൊധിക്കുക. 

• ഫയൂസുകൾ പപൊെുന്നപതൊ സർകയൂട്ട് പ്ബക്കറുകപളൊ സുരക്ഷൊ സവിച്ചുകൾ ഓഫൊകുന്നപതൊ പപൊല്ുള്ള വെദ്യുതി 
െിതരണ ്പശ്നങ്ങൾ തുടരുകയൊവണങ്കിൽ, വല്സൻസുള്ള ഇല്ക്ട്ടീഷയവന ബന്ധവപടുക. 

• നിങ്ങൾ ഒരു ജനപററ്റൊണ് ഉപപയൊഗ്ിക്കുന്നവതങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുവട െീടിവെ െയറിുംഗ്ുമൊയി കണക്ടറ്് വചയ്യൊൻ 
്രമിക്കരുത്. െീടിന് പുറത്ത് മൊ്തപമ ജനപററ്ർ ഉപപയൊഗ്ിക്കൊെൂ, ഈ ജനപററ്റിന് ്ഫിഡ്ജജ് അവല്ലങ്കിൽ ്ഫീസർ 
പപൊല്ുള്ള െീട്ടുപകരണങ്ങളിപല്ക്ക് പനരിട്ട് വെദ്യുതി എത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ എക്ടസ്റ്റൻഷൻ പകൊഡ്ജ ഉണ്ടൊയിരിക്കണും. 
െീടിനുള്ളിൽ ഒരു ജനപററ്ർ ഉപപയൊഗ്ിക്കുന്നത് കൊർബൺ പമൊപണൊക്ടവസഡ്ജ െിഷബൊധപയൊ തീപിടുത്തപമൊ ഉൾവപവട 
നിരെധി സുരക്ഷൊ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

• പെർവല്നുകൾ െീണുകിടക്കുന്ന സൊഹചരയത്തിൽ 8 മുതൽ 10 മീറ്ർ െവര അകവല് നിൽക്കുക. െീണുകിടക്കുന്ന 
പെർവല്നുകൾക്ക് സമീപും നിൽക്കുകയൊവണങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെദ്യുതൊഘൊതമുണ്ടൊെൊൻ സൊധയതയുണ്ട്. 
െീണുകിടക്കുന്ന പെർവല്നുകൾ വപൊട്ടിയിട്ടുവണ്ടങ്കിപല്ൊ പകടുപൊടുകൾ സുംഭെിച്ചിട്ടുവണ്ടങ്കിപല്ൊ പപൊല്ുും അെവയ 
വെദ്യുതിയുള്ള വല്വ് വല്നൊയി പരിഗ്ണിക്കുക. 

ഒരു ഇെക്റ്്ടീഷയവന ബന്ധവപടുക 

• നിങ്ങളുവട ്പപദ്രവത്ത ഇല്ക്ട്ടീഷയവന കവണ്ടത്തൊൻ ബന്ധവപടുക: 

– നൊഷണൽ ഇല്ക്ട്ടിക്കൽ പകൊൺ്ടൊക്ടപടഴ്സ് അപസൊസിപയഷൻ (NECA) - 1300 300 031  

– മൊസ്റ്റർ ഇല്ക്ട്ടീഷയൻസ് - 1300 889 198 

ഒരു ഗ്യൊസ്ഫിറ്റവറ ബന്ധവപടുക 

• മൊസ്റ്റർ പ്ലുംപബഴ്സ് വെബ്വസറ്ിപല്ക്ക് പപൊയി ഒരു ്പൊപദ്രിക ഗ്യൊസ് ഫിറ്വറ കവണ്ടത്തൊൻ നിങ്ങളുവട തപൊൽ പകൊഡ്ജ 

നൽകുക: https://plumber.com.au/  

https://plumber.com.au/
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വസൊളൊർ 

• നിങ്ങളുവട െീടിവന വെള്ളവപൊക്കും ബൊധിച്ചിട്ടുവണ്ടങ്കിൽ, വമയിനിപല്ൊ ഇൻവെർട്ടറിപല്ൊ പസൊളൊർ ഓണൊക്കരുത്.  
പസൊളൊർ സിസ്റ്റത്തിപല്ക്കുും ബൊറ്റിയിപല്ക്കുും െീണ്ടുും വെദ്യുതി കടത്തിെിടുന്നതിന് മുമ്പ് വല്സൻസുള്ള 
ഇല്ക്ട്ടീഷയൻ അെ പരിപരൊധിപക്കണ്ടതൊണ്. 

• വല്സൻസുള്ള ഒരു ഇല്ക്ട്ടീഷയൻ പരിപരൊധിക്കുന്നത് െവര നിങ്ങൾ ഒരു പസൊളൊർ സിസ്റ്റവത്ത വെദ്യുതിയുള്ള  
വല്വ് വല്നൊയി പരിഗ്ണിക്കണും. 

• നിങ്ങളുവട പസൊളൊർ പൊനല്ുകൾക്ക് പകടുപൊടുകൾ സുംഭെിച്ചതൊയി പതൊന്നുകയൊവണങ്കിൽ, െീട്ടിവല് വെദ്യുതി 
ഓഫൊക്കിയിട്ടുവണ്ടങ്കിൽ പപൊല്ുും, എകയുപ്വമെിവെപയൊ പകബിളുകളുവടപയൊ അടുപത്തക്ക് പപൊകരുത്. സിസ്റ്റത്തിൽ 
ഇപപൊഴുും വെദ്യുതി ഉണ്ടൊയിരിക്കൊും. ഇത് പരിപരൊധിച്ച് സുരക്ഷിതമൊവണന്ന് ഉറപൊക്കൊൻ വല്സൻസുള്ള 
ഇല്ക്ട്ടീഷയവന െിളിക്കുക. 

ബൊറ്ററികൾ 

• വെള്ളവപൊക്കത്തൊൽ നിങ്ങളുവട പ്പൊപർട്ടി ബൊധിക്കവപട്ടിട്ടുവണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുവട ബൊറ്റി ഓണൊക്കരുത്.  

നിങ്ങളുവട ബൊറ്റി സിസ്റ്റും പരിപരൊധിക്കുന്നതിന് വല്സൻസുള്ള ഇല്ക്ട്ടീഷയവന െിളിക്കുക. 

• പരിപരൊധിക്കുന്നത് െവര ബൊറ്റി സിസ്റ്റവത്ത വെദ്യുതിയുള്ള വല്വ് വല്നൊയി പരിഗ്ണിക്കണും. 

ഗ്യൊസ് 

• വെള്ളവപൊക്കത്തൊൽ നിങ്ങളുവട െീട് ബൊധിക്കവപട്ടിട്ടുവണ്ടങ്കിൽ, ഗ്യൊസ് സവപ്ല ഉടൻ െീണ്ടുും ഓണൊക്കുന്നതിന് 
്രമിക്കരുത്. ഗ്യൊസ് വല്നിൽ വെള്ളും ഉണ്ടൊയിരിക്കൊും, വല്സൻസുള്ള ഒരു ഗ്യൊസ്ഫിറ്ർ പരിപരൊധിക്കണും. അെർ 

ഫിറ്ിുംഗ് വല്ൻ രുദ്ധീകരിച്ച് ഗ്യൊസ് വല്ൻ രരിയൊപക്കണ്ടതുണ്ട്. വപല്റ്് വല്റ്ുകൾ കത്തിക്കുന്നതിനുും അെർ 
സഹൊയിക്കുും.   

• നിങ്ങളുവട ഗ്യൊസ് ബില്ലിവെ മുകളിൽ െല്തുെരത്ത് നിങ്ങളുവട ഗ്യൊസ് െിതരണക്കൊരവന ബന്ധവപടൊനുള്ള 
െിരദ്ൊുംരങ്ങൾ കൊണൊും. 

• നിങ്ങളുവട വെദ്യുതിയുും ഗ്യൊസുും ്പെർത്തിക്കുന്നിവല്ലങ്കിൽ, െീടിനുള്ളിൽ ചൂടൊക്കുന്നതിനൊയി ഔട്ട്പഡൊർ ഗ്യൊസ് 
ഉപകരണങ്ങൾ ഉരവയൊഗ്ിക്കരുത്. ഇത് സുരക്ഷിതമല്ലൊത്തതിനൊൽ കൊർബൺ പമൊപണൊക്ടവസഡ്ജ െിഷബൊധയുവടയുും  
മറ്് ആപരൊഗ്യ അപൊയങ്ങളുവടയുും അപകടസൊധയത ഗ്ണയമൊയി െർദ്ധിപിക്കുും. എല്ലൊ ഗ്യൊസ് ഉപകരണങ്ങൾക്കുും 
്പെർത്തിക്കുന്നതിന് രുദ്ധെൊയുെുും കത്തല്ിൽ നിന്ന് ഉണ്ടൊകുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ പുറത്തുപപൊകുന്നതിന് വെെിപല്ഷനുും 
ആെരയമൊണ്. 

LPG സിെിണ്ടറുകൾ 

• എല്ലൊ LPG ടൊങ്കുകളുും സില്ിണ്ടറുകളുും സുരക്ഷിതമൊവണന്ന് ഉറപൊക്കുന്നതിനൊയി പരിപരൊധിക്കുക. വെള്ളവപൊക്കത്തിൽ 
നിന്ന് LPG ടൊങ്കുകപളൊ സില്ിണ്ടറുകപളൊ െീവണ്ടടുക്കുന്നതിന് ്രമിക്കരുത്. 

• LPG-യുവട മണും അനുഭെവപടുന്നുവെങ്കിൽ ഉടൻ തവന്ന എമർജൻസി സർെീസുകവള അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യൊസ് 
മണും അനുഭെവപടുന്നുവെങ്കിൽ: 

– പചൊർച്ച സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും തടയുകയുും ്പപദ്രും സുരക്ഷിതമൊക്കുകയുും വചയ്യുന്നത് െവര ആളുകവളയുും 
െളർത്തുമൃഗ്ങ്ങവളയുും ജവല്ന പ്സൊതസുകവളയുും (തീജവൊല്കൾ, തീവപൊരികൾ, പുകെല്ിക്കൊർ, ഇല്ക്ട്ടിക്കൽ 
ഉപകരണങ്ങൾ) മൊറ്ിനിർത്തുക. 

• ഒരു ഗ്യൊസ്ഫിറ്ർ മുപേന ഗ്യൊസ് ഇൻസ്റ്റപല്ഷൻ പരിപരൊധിക്കുന്നത് െവര എല്ലൊ ടൊങ്കുകളുും സില്ിണ്ടർ െൊൽെുകളുും 
അടച്ച നില്യിൽ െിടുക. LPG വറഗ്ുപല്റ്റിപനൊ വപപ് െർക്കുകൾപക്കൊ പകടുപൊടുകൾ സുംഭെിച്ചിട്ടുണ്ടൊകൊും, സില്ിണ്ടർ 
െൊൽെുകൾ തുറക്കുന്നത് അപൊയകരമൊപയക്കൊും. 

• ഒരു LPG സില്ിണ്ടർ മറിഞ്ഞ് െീണിരിക്കുന്നു, എന്നൊൽ നിങ്ങൾക്കത് സുരക്ഷിതമൊയി എത്തിപിടിക്കൊൻ കഴിയുന്ന 
സൊഹചരയത്തില്ൊണ് എങ്കിൽ സില്ിണ്ടർ പനവര െയ്ക്ക്കുക, ഉപപയൊഗ്ിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സില്ിണ്ടറിനുും െൊൽെിനുും 
എവന്തങ്കില്ുും പകട് സുംഭെിച്ചിട്ടുപണ്ടൊവയന്ന് പരിപരൊധിക്കുക. പകടൊയ സില്ിണ്ടർ ഉരവയൊഗ്ിക്കരുത്. 


