درب آساوسًر:
ًصة آساًسَسهستلضم ضٌاخت کاهل ًَع دسب آساًسَس است.

اوًاع درب آساوسًر:
 -1دستْای ًیوِ اتَهات :دس ایي ًَع سیستن دستْای ًصة ضدذُ دس بثمدات اص
ًَع لَالیی (تا دست تاصضَ) تَدُ ٍ دسب کاتیي اص ًَع اتَهاتیک (تلسکَپی
یا اتَتَسی) هی تاضذ  ،تٌاتشایي چدَى یدک دسب تدا دسدت ٍ دسب دی دش
تصَست اتَهاتیک تاص ٍ تستِ هی ضَد  ،تِ ایي ًَع دستْدا ً ،یودِ اتَهاتیدک
گفتِ هی ضَد.

 - ۲دستْای توام اتَهات :دس ایي ًَع سیستن دستْای بثمات ًصة ضذُ ٍ ّوچٌیي دسب کاتیي ّش دٍ اص ًَع توام اتَهاتیک (تلسکَپی یا
ساًتشال) هی تاضذ .هٌظَس اص تلسکَپی  ،تاصضَ تِ سوت چپ یا تاصضَ تِ سوت ساست ٍ هٌظَس اص ساًتشال تاصضَ اص ٍسط هی تاضذ.

کىترل بستٍ ي قفل شدن درب طبقٍ:
الف :پيشگيري از قيچي شدن بيه کابيه ي درب طبقٍ
دس صَست تاص تَدى دسب بثمات یا تاص تَدى یکدی اص لتدِ ّدای آى،
ًثایذ کاتیي تِ حشکت خَد اداهِ دّذ .اگش چِ ػولیات همذهاتی لثل
اص ضدددددشٍع حشکدددددت هدددددی تَاًدددددذ اً دددددام ضدددددَد.

ب :حفاظت در برابر خطر سقًط
هی داًیذ کِ اگش کاتیي هتَلف تاضذ ٍ یا دس حدال سسدیذى تدِ ًم دِ
تَلف دس هٌ مِ تاصضَی دسب ،تایذ ضشایط تاص کشدى دسب بثمدِ یدا
ّش یک اص لتِ ّا اهکاى پزیش تاضذ .لفدل تدَدى دسب کداتیي ،لثدل اص
حشکت آساًسَس ،تَسط ٍسیلِ ایوٌی تشلی (صتاًِ لفل کٌٌذُ) تطخیص
دادُ هی ضَد.
اجدددضای لفدددل کٌٌدددذُ ٍ اتصددداالت آى تایدددذ دس تشاتدددش ددددشتِ همددداٍم تاضدددٌذ.
لفل تایذ داسای هماٍهت هکاًیکی کافی تاضدذ ت َسیکدِ تدذٍى ترییدش ضدکل دا ودی
دستشاتش اػوال ًیشٍیی کِ جْت تاص ضذى دسب تش آى ٍاسد هی ضَد ػول ًوایذ.
ػول لفل ضذى دسب ٍ تذاٍم آى تایذ تَسط ًیشٍس جارتِ صهیي ،آٌّشتای دا وی ٍ
یا فٌش صَست گیشد .ت َسیکِ فٌش ّا ٌّ ام لفل ضذى تایذ تا فطشدگی ػول ًوایٌذ .دس
صَستیکِ آٌّشتای دا وی ٍ یا فٌش ،تْش ػلتی تِ ًحَ احسي ػودل ًکٌدذً ،ثایدذ ًیدشٍی
جارتِ تاػث تاص ضذى لفل ضَد.

ج :باز کردن اضطراري
ّش یک اص دستْای بثمِ ّش آساًسَس تایذ اص تیشٍى تِ کوک کلیذ سِ گَش دس هَالغ
اد شاسی لاتل تاص ضذى تاضذ.

مًارد ایمىي ي وجات در آساوسًر:
تًصییيٍ َییاي ایمىییي بییراي اسییتفادٌ از آساوسییًر:
 -1اص سَاس ضذى کَدکاى تِ تٌْا ی دس آساًسَس جلَگیشی ًوا یدذ.
 -۲اص سَاس ضدذى تدیص اص حدذ دسٍى کداتیي خدَدداسی ًوا یدذ.
 -3دس صَست تٌْا تَدى دس ساختواى اص آساًسدَس اسدتفادُ ًکٌیدذ ،
صیشا هوکي است دس اثش ل غ تشق ٍ یا خشاتی دس آساًسدَس هحثدَس
ضَیذ.
 -4حتوددا اص خددذهات سشٍیسددْای دٍسُ ای ضددشکتْای آساًسددَسی
استفادُ ًواییذ.
 ٌّ -5ام استفادُ اص آساًسَسّا تِ ًَع کاستشی آًْدا تَجدِ داضدتِ
تاضیذ (هسافشی ،تاستش ٍ غیشُ).
 -6دس ٌّ ام ضستطدَ اص ػدذم ًفدَر آب تدِ داخدل چداُ آساًسدَس
ابویٌاى حاصل ًوا یذ.

طریقٍ وجات افراد محبًس شدٌ در آساوسًر:
 -1تِ افشاد هحثَس تزکش دادُ هیضَد خًَسشدی خَد سا حفظ ًوایٌذ .
 -۲پس اص هشاجؼِ تِ هَتَسخاًِ ،کلیذ تشق اصلی آساًسَس سا ل غ کٌیذ.
ً ات افشاد اص داخل کاتیي دس هَالغ اد شاسی هثل ،تَلف آساًسَس تیي بثمدات
تؼلت خشاتی ٍ یا ل غ تشق  ،تایستی دوي حفظ خًَسشدی ٍ آساهص  ،تدِ دٍ سٍش
صیش افشاد سا اص داخل کاتیي خاسج ًوا یذ.

الف :استفادٌ از کليد سٍ گًش
ه اتك ضکل کلیذ سا داخل سَساخ چْاس چَب دسب بثمِ کشدُ ٍ ابویٌاى حاصل ًوا یذ کِ تا داهي لفل دسگیش ضذُ ،سپس کلیذ سا 99
دسجِ تِ سوت ػمشتِ ّای ساػت تچشخاًیذ تا صتاًِ لفل تِ ػمة تشٍد حال دسب کاتیي سا تاص ًوَدُ ٍ پس اص خشٍج افشاد اص تستِ ضذى
ه ذد دسب ابویٌاى حاصل ًواییذ.

ب :وجات افراد با استفادٌ از َم تراز کردن کابيه با طبقٍ
 -1کلیذ تشق اصلی سا اص دسٍى تاتلَ سِ فاص ل غ ًواییذ

.
 -۲دست یشُ تشهض سا تِ سوت چپ یا ساست فطاس دّیذ ٍ دس ّواى حالت ً اُ داسیذ دس ایي صَست تشهض آصاد هیطَد.
 -3فلکِ هَتَس سا تِ سوت چپ یا ساست تچشخاًیذ تا کاتیي ّن تشاص یکی اص بثمات لشاس گیشد.
 -4تا تاص کشدى دسب کاتیي ٍ بثمِ افشاد سا اص داخل کاتیي خاسج ًواییذ .

 -5تِ افشاد هحثَس تزکش دادُ هیضَد خًَسشدی خَد سا حفظ ًوایٌذ.

 -6پس اص هشاجؼِ تِ هَتَسخاًِ ،کلیذ تشق اصلی آساًسَس سا ل غ کٌیذ.

 -7تا حشکت دادى دست یشُ ه ٌت تشهض تسوت چپ یا ساستّ ،وضهاى فلکِ صسد سًگ فالیَیل سا تسوت تاال یا پاییي تدِ آساهدی حشکدت
دّیذ تا کاتیي ّنس ح بثمِ گشددّ( .نس ح ضذى کاتیي سا اص ًطاى سً ی سٍی سینت سلْا ًیض هیتَاى تطخیص داد).

 -8پس اص ّن س ح کشدى کاتیي دست یشُ تشهض سا سّا ساصیذ تا لٌتّا تا صفحِ دیسک کداهال دسگیدش ضدًَذ ٍ پدس اص ابویٌداى ،اص افدشاد
هحثَس تخَاّیذ اص آساًسَس خاسج ضًَذ.
 -9دس صَستیکِ کاتیي تا دسب بثمِ ّوس ح ًیست تا استفادُ اص کلیذ سِ گَش دسب آساًسَس سا تاص کٌیذ.

 -01دس صَست ّشگًَِ خشاتی دست اُ آساًسَس ،دس اسشع ٍلت سشٍیس کاس آساًسَس بشف لشاسداد خَد سا جْت سفغ خشاتی ابالع
سساًی ًواییذ.

