طریقه استفاده از خاموش کننده دستی
خاموش کننده دستی وسیله ای است که برای اطفای آتش سوزی درلحظات اولیه شروع حریق مورد استفاده
قرارمی گیرد ،با این هدف که بتوان از گسترش آتش جلوگیری نمود و آن را سریع خاموش کرد.
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