KOTI- AMPUA TURVA Tarkistuslista
Aikaa pienin joka kolme kuu te pitäisi arvostella kotiampua turva tarkistuslista. Jokin asia että aari olla
vastuussa ei pitäisi olla arvostella ja heilahdus aikaa
koti- kertova jotta asia pitäisi olla kokoonpantu koska
aikaisin koska mahdollinen. Nyt kuluva pitäisi auttaa
te jotta ehkäistä kotiliesi ja ampua jklle sukua oleva
kalma kotona sinun koti-.
KOTI- AMPUA TURVA Tarkistuslista
EDELLINEN - AMPUA AIKOMINEN

JAAEi
ÄÄNI

1. Hankkia te aikominen ja harjoitella aikaa pienin kakkonen telapölkyt
ajaksi te ja sinun heimo jäsenmäärä jotta turvallisesti ulos joka asua
kotona sinun koti-?
2. Ajaa te elatus ulos tie avoin kotona sinun koti-?
3. Ajaa te ja sinun heimo jäsenmäärä osata kuinka jotta ilmoittaa sinun
ampua departementti joutuin ja korjata kotona asia -lta ampua?

ERIKOISEN AJAKSI LAPSI

JAAEi
ÄÄNI

4. Ajaa te ehtiä se hallita ei koskaan jotta erota harvalukuinen lapsi yksin
eli vailla silmälläpitoa?
5. Ajaa te ehtiä se hallita ei koskaan jotta erota harvalukuinen lapsi yksin
eli vailla silmälläpitoa?
— Panna kaikki rikki paastota , ja don't sisu taaksepäin kotona.
6. Ajaa sinun lellitellä - hautova lintu käsittää arvo -lta ampua turva ja ulos
tie sinun lapsi hankkia aikominen?
— Esitellä sinun lellitellä - hautova lintu kaikota tie polveutua sinun
koti- , ja kimmoisuus ohjeet model after korjata elämäntapa jotta
erotodistus ampua.
7. Ajaa sinun lellitellä - hautova lintu osata korjata elämäntapa jotta
erotodistus ampua?

HYVÄ POLTTAVA LUONTO
8. On polttava kotona alusta tarkasti kieltää kotona sinun koti?
9. Ajaa te aina ehtiä totta kai että savuke , sikari ja huilu saarni aari täysin
sammunut aiemmin te hävittää -lta heidät?
— Aiemmin astuva jotta alusta , olla TOTTA KAI että aivan savuke

JAAEi
ÄÄNI

ja saarni aari 100% rikki.
10. Aari tulitikku ja sytytin elatus rikki -lta ehtiä -lta sinun lapsi?
— Elatus tulitikku ja sytytin aikaa huippu että on jalo kuin mikä
sinun lapsi kanisteri ehtiä.

LÄMMITYS JA TEKEILLÄ

JAAEi
ÄÄNI

11. Aari sulatusuuni , hella ja höyrytä säkkipilli elatus kotona hyvä korjaus
ja sijaita
JAAEi
ÄÄNI

l; kerrakseen pois polveutua palaminen muurata ja katto joten että he
ajaa ei aiheuttaa arpapeli
— Aina apu avotakka irtoseinä kotona aste jotta ehkäistä kipinä
polveutua huristava.
12. Ajaa te hankkia by jokavuotinen katsastus -lta sinun koti-ikävä
lämmitys elimistö?
— Se on erittäin merkittävä jotta hankkia sinun lämmitys kalusto
ruudullinen ja siivooja joka ikä.
13. Ajaa te hivuttaa piukka - asentaen vaatteet jahka te keittää?
14. Ajaa te osata kuinka jotta turvallisesti seis tekeillä ampua?

SÄHKÖ

JAAEi
ÄÄNI

15. Ajaa te hiippakunta että ala johto aari ei koskaan ajelu ala- rugs eli
koukistettu aikana naulata?
16. Jahka hyökyaalto " astua harhaan " eli fuusioitua kukoistaa , ajaa te
tutkia HÄN se esiintyä?
17. Aari korjata fuusioitua kotona joka ontelo kotona fuusioitua lyödä?
18. On sinun televisio kummuta ilmanvaihto?
— Te raivo antaa kuivata asettaa liepeillä TELEVISION kotona aste
jotta ehkäistä ylikuumeneminen.

HYVÄ TALOUDENHOITO
19. Ajaa te elatus parvi , jalusta , lakkauttaa , autohalli ja aitaus ripotella
vapauttaa?
20. Aari bensiini ja toinen syttyvä juokseva säilyttää kotona turva cans , ja
elatus rikki -lta ehtiä -lta sinun lapsi?
— Ehtiä totta kai että nämä juokseva aari säilyttää ulkona ja pois
polveutua hankkia asunto kotona eri muisti rakennus.

JAAÄÄNI

Ei

