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HAsIčl RAoí

Pořid'te si do automobitu hasicí přístroj

DoDRŽUJTE zÄl<tADru í pRAVI DLA:
Co dělat' když zaěne
automobiI hořet?

Nejčastějšímipříčinamivzniku požárů

vozĺdeljsou:
. technické závady (na palivové soustavě
nebo elektroinstalaci)

. nedbalost uživatelůpři
opravách nebo jízdé
. dopravní nehody
. úmyslnézapálení
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Pokud se vám začne při jízdě kouřĺt z
pod kapoty, ihned bezpeěně zastavte a
vypněte zapalování. Zapněte výstražná
světla a okamŽitě opusťte vozidlo

údržbě,

Yźdy volejte hasiče na tísňovou linku
l5o nebo ll2 a oznamte poŹár. Máte-li
hasicí přístroj, uvolněte pojistku víka
motoru. Víko přizvedněte a zahajte

PoŽáru vozidla můŽete předejít tím, že
budete automobil udržovat v řádném
stavu a budete jej pravidelně servisovat.
Některé opravy a údrŽbu zvládnete sami
(zkontrolujte těsnost palivové soustavy,
řádné upevnění hadiček, jejich celistvost,
upevnění akumulátoru, jeho připojení
k elektrickému rozvodu vozidla). V kabině
nekuřte a za předním sk]em nenechávejte

hašení. Kapotu nikdy zcela nezvedejte

Nemáte-li hasicí přístroj, nepokoušejte
se o hašení.Pokud byste nadzvedli víko
motoru, přístup vzduchu urychlí průběh
požáru

zapalovač
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Hasicí přístroj sice nepatří mezi povinnou
qýbavu vašeho vozidla, můževám však
pomoci zdolat poŽár v jeho poěátku a
zabránit tak dalšímškodám. Pořidte si
práškoqý hasicí přístroj o minimální
hmotnosti 2 k9 nebo hasicí sprej
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JestliŽe z automobilu uź šlehají
plameny, je naděje na uhašenípoŽáru
použitímjednoho přenosného hasicího
přístroje minimáIní. Vyčkejte proto
radějĺ příjezdu has!čů

Místo nehody nebo požáru vozidla vždy

Při přepravě hasicího přístroje v kabině
pouŽívejte pouze schválené typy držákůa
instalujte je na místa, která doporuěí
qýrobce. Pokud jej vozíte v kufru, dbejte
na jeho řádné připevnění

viditelně označte, aby ostatní řidiěi
mohli zareagovat včas. PouŽívejte
reflexní vestu. Nepřeceňujte své síly a

Hasicí přístroj pravidelně kontrolujte!

Pokud se vám přes veškerou
opatrnost situace vymkne
kontrole' volejte hasiěe t5o
nebo ll2

PoŽár Ve většině případů vzniká

V

motorovém prostoru. Poté se velmĺ rychle
rozšíŕído dalšíchprostor a nakonec
plameny pohltí celý automobi]. PoŽár
bezpečně poznáte tím, že se vám začne
kouřit pod kapotou.

dbejte na svoji bezpečnost
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Na cestách

bezpečně

Hasiči radí: Pořid'te si do auta hasicí přístroj
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PoŽáru vozĺdla můŽete předejít tím, Že jej
budete udrŽovat v řádném stavu, budete jej
pravidelně servisovat, nebudete v kabině
kouřit a nebudete za předním sklem
nechávat zapalovač

Hasicí přístroj patří mezi doporučenou
rĺýbavu automobilu. Pořidte si práškor'1ý
hasicí přístroj o minimální hmotnosti 2 kg

nebo hasicí sprej

Co dělat při požáru vozidla?
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Pokud se vám začne při jízdě kouřit z pod
kapoty, ihned bezpečně zastavte a vypněte

zapalování. Zapněte výslraż'ná světla a okamŽitě
opusťte vozidlo

VŽdy volejte hasiče na tísňovou linku l5o nebo
ll2 a oznamte poŹ'ár. Máte-li hasicí přístroj,
uvolněte pojistku víka motoru. Víko přizvedněte
a zahajte hašení.Kapotu nikdy zcela nezvedejte

ľ
Při přepravě hasicího přístroje V kabině
pouŽívejte pouze schválené typy drŽáků a
Nemáte-li hasĺcípřístroj, nepokoušejte se o
instalujte , je na místa, která doporučí
z automobilu už. šlehají
qýrobce.íokud jej vozíte v kufru, auejte na f^ - hašení.JestliŽe
plameny, je naděje na uhašenípožáru jedním
jeho řádné připevnění
l
hasicím přístrojem minimální. Vyčkejte přijezdu
Hasicí přístroj pravidelně kontrolujte

hasiěů
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