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Du har valt en brandsläckare från Housegard som är vit/
svart med marknadens högsta släckeffekt!
Säkerheten och funktionen är helt identisk med
motsvarande i röd färg ( Housegard 6kg 55A,233B, C )

Underhåll och kontroll.

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är
tillfredsställande tryck i handsläckaren.

Den Europeiska standarden (SS- EN3 )för brandsläckare
säger att en brandsläckare skall vara röd. Därför får denna
brandsläckare endast finnas i hemmamiljö och ej i offentliga
miljöer som sjukhus, hotell, kontor m.m.
I dessa miljöer är den röda färgen ett krav pga. det inlärda
signalvärde som finns i en röd brandsläckare

Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och HOUSEGARD´s
serviceinstruktioner. I privata bostäder skall auktoriserad kontroll
genomföras vart 5:e år och full service vart 10:e år. För näringsverksamhet
gäller SS 3656 och HOUSEGARD´s serviceinstruktioner.
SLÄCKAREN SKALL ALLTID FYLLAS PÅ OM DEN VARIT I BRUK, ÄVEN OM
BARA DELAR AV INNEHÅLLET ANVÄNTS.

Ytterligare upplysningar.

För ytterligare information om HOUSEGARD brandsläckare vänligen besök
oss på www.housegard.com.

BRUKSANVISNING

CE Declaration of Conformity for an appliance as specified in
Article 3(2) in European Pressure Equipment Directive 97/23/
EEC.

PE6TEA White/Black, ABC- PULVERSLÄCKARE
Innehåll.

Vi tackar för att Ni valt en brandsläckare från HOUSEGARD. Våra släckare är
utformade med tanke på effektiv släckning och lång livslängd.
Följande medföljer i förpackningen;
• 1st brandsläckare
• 1st upphängningsanordning
• 1st slang
• 1st munstycke
• 1st bruksanvisning

Wananda Fire Fighting
Equipment CO.,LTD
Liangnong
Yu Yao City, 315431, Zhejiang, China
Certifies that the following types of pressurized extinguishers: Permanent
pressurized water, foam, dry-powder extinguishers. (For detailed type
designation see the front label) Are in conformity with:
Pressure Equipment Directive 97/23 EEC
European Standard SS EN 3

Egenkontroll.

Vid uppackning av produkten vänligen kontrollera att manometerpilen står
i det gröna fältet. Kontrollera att säkringsanordningen är monterad och
plomberad. Kontrollera att slangen är monterad, om inte, montera slangen.
Gör det till en vana att kontrollera tryck och plombering regelbundet.

The generally acknowledged rules of engineering (Sound Engineering Praxis)
The conformity assessment procedure for the pressure equipment and for the
vessel has been based on Modules B + C1 and the European Directive 97/23/
EEC (Annex III) and/or Article 3(3) of the directive 97/23/EEC. Manometers and
pressure indicators, complete hoses and/or nozzles that might be installed
and all other pressure-containing equipment items not mention above are
subject to the provisions and Article 3(3) of directive 97/23/EEC.

Användningsområde.

Er nya HOUSEGARD brandsläckare innehåller ett ABC-pulver som är avsett
för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger,
brandfarliga vätskor och kemikalier. Brandsläckaren kan också användas
vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning
av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på
minst 1 meter.

Så fungerar pulvret som släckningsmedel.

ABC-pulvret reagerar kemiskt med branden. Pulvret förhindrar kemiska
kedjereaktioner som branden är beroende av. Pulvret bidrar också till att
kväva branden, då syret trängs bort. För att förhindra att elden återuppstår vid
bränder i ex. träverk, papper och tyg kan det vara nödvändigt att eftersläcka
med vatten.

Så använder du brandsläckaren.
1.
2.
3.

Tryck ut säkringen.
Sikta i underkant av branden.
Tryck ner handtaget.

Placering.

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg.
Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den
placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl
synlig och lättillgänglig.

www.housegard.com

