
نگذارید پنجره ها بیشتر از 12.5 سانتی متر باز شوند

انواع محصوالت 
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پایه های محافظ پنجره
محافظ با پیچ 

به چارچوب 
پنجره وصل 

می شوند.

دکمه های 
خالص اجازه 

می دهد که در 
مواقع اضطراری، 

محافظ به 
اسانی برداشته 

شود.

بله  ✔ بله  ✔ بله  ✔ بله  ✔ 

این دستگاه با محدود کننده پنجره
پیچ به چارچوب 

پنجره وصل 
می شود.

برای باز کردن 
پنجره قفل را با 
کلید باز کرده و 
محدود کننده 

پنجره را آزاد 
کنید.

بله  ✔ بله  ✔ بله  ✔ بله  ✔ 

رهنمود محصوالت ایمنی پنجره

Farsi

بچههاپروازنمیکنند
ازافتادنبچههاازپنجرهوبالکنپیشگیریکنید



نوع پنجره و 
مناسب بودن 

محصول )بله/نه(

آویزه فردی 
و دوبل

سایبانیلوالییکشویی

لنگرگاه تور با تورهای ایمنی
پیچ به تمام 

چارچوب پنجره 
وصل و  تور 
با قالب به 

لنگرگاه متصل 
می شود.

بزرگساالن 
می توانند تور 
را از سیستم 
لنگرگاه جدا 

کنند.

نه  ✘نه  ✘بله  ✔بله  ✔

قفلهای پنجره کلید دار

انواع مختلف در فروشگاههای 
سخت افزار و قفل ساز ها 

موجود است.

دستگاه با پیچ 
به چارچوب 
پنجره وصل 

می شود.

می تواند جوری 
کار گذاشته 
شود که باز 

شدن پنجره را 
به 12.5 سانتی 

متر محدود 
کند.

قفل با کلید باز 
می شود.

نه  ✘نه  ✘بله  ✔بله  ✔

چک کنید که هر محصول ایمنی پنجره  ای که می خرید مورد آزمایش وزن قرار گرفته باشد. اینکار اطمینان 

می دهد که دستگاه مربوطه می تواند بچه ای را که روی پنجره می افتد نگه داشته و نگذارد که او بیرون بیفتد. 

از آنجا که استاندارد استرالیایی برای دستگاههای جلوگیری از بیرون افتادن از پنجره وجود ندارد، محصوالت 

 333N استرالیایی در مقابل انواع استانداردهای بین المللی آزمایش می شوند که حد اقل فشار آزمایشی در آن

است که ملزومه مقررات استاندارد امریکایی برای دستگاههای جلوگیری از بیرون افتادن از پنجره می باشد.
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برای آگاهی بیشتر و اطالعات ترجمه شده از این وب 
سایت دیدن کنید
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