
P Ř Í R U Č K A U Ž I VAT E L E

H A S I C Í  P Ř Í S T R O J
2 K G  &  6 K G



BEZPEČNOST VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI - 
POCIT JISTOTY A KLIDU

Nordic Flame kombinuje funkčnost a design v kompletní sérii
kvalitních hasicích přístrojů a požárních přikrývek s cílem

integrovat tyto výrobky do vašeho stylového domácího prostředí. 

Všechny výrobky Nordic Flame jsou vyráběny pomocí nejmodernějších 
technologií podle nejvyšších evropských norem kvality EN 3 a testovány 

dle EN 1869.

Pro více informací navštivte: 

NORDICFLAME.EU



PŘÍRUČKA UŽIVATELE - HASICÍ PŘÍSTROJ 2 KG A 6 KG
TRADINGBOX P2GS A PG6 ABC PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Váš nový práškový hasicí přístroj obsahuje vysoce účinný prášek ABC určený pro hašení požáru 
na různých materiálech, jako je dřevo, papír, tkaniny, hořlavé kapaliny a chemikálie. Tento hasicí 
přístroj je možné použít i při požárech elektrických zařízení do 1 000 voltů. Při hašení vždy 
dodržujte bezpečnou vzdálenost nejméně 1 metr.

BALENÍ OBSAHUJE
• Hasicí přístroj, 1 ks 
• Držák na stěnu, 1 ks 
• Hadice, 1 ks (pouze pro 6 kg) 
• Návod k použití, 1 ks

KONTROLA hasicího přístroje
Při vybalení hasicího přístroje zkontrolujte, zda ručička tlakoměru je v zelené zóně. Zkontrolujte, 
zda je pojistka na svém místě a zapečetěna.
Důležité: Za vizuální kontrolu uspokojivé úrovni tlaku hasicího přístroje je zodpovědný uživatel

JAK ABC PŘÍSTROJ HASÍ OHEŇ
Prášek ABC chemicky reaguje s ohněm. Prášek zabraňuje chemické reakci, od níž je oheň 
závislý. Prášek také pomáhá uhasit oheň zabráněním přístupu kyslíku. Aby se zabránilo 
opětovnému vznícení plamenů při požárech obsahujících materiály jako dřevo, papír nebo 
tkanina, může být nutné následně použít hašení vodou.

POŽÁRNÍ TŘÍDY:
Třída požáru označuje typ požáru, který je možné přístrojem uhasit. třídy jsou označené pikto-
gramy.

Třída A – Organické materiály jako dřevo, papír, textil atd.
Třída B – Kapalné požáry, jako je olej, benzín, lak, barva atd.
Třída C – Plynové požáry, například propan, metan nebo butan, atd.

DŮLEŽITÁ INFORMACE
Při přibližování se k ohni vždy postupujte opatrně. Nepřibližujte se příliš blízko a zdržujte se
v bezpečné vzdálenost nejméně 1 metr. Nejdříve zkontrolujte možné únikové cesty.
Nepokoušejte se přiblížit se k ohni, pokud existuje riziko, že se může šířit tak, že zablokuje 
únikovou cestu.

JAK POUŽÍT HASICÍ PŘÍSTROJ
• Vytáhněte pojistku, abyste uvolnili páku.
• Nasměrujte trysku nebo hadici na základnu ohně.
• Stisknutím rukojeti uvolněte hasicí prostředek.
• Haste základnu ohně, dokud oheň úplně nezhasne.



ÚDRŽBA A KONTROLA
V soukromých rezidencích doporučujeme kompletní servis každých 10 let.

PRAVIDELNÉ SAMO-MONITOROVÁNÍ
• Zkontrolujte, zda je hasicí přístroj správně umístěn na určeném místě.
• Zkontrolujte, zda je hasicí přístroj neporušený a bez viditelného poškození.
• Zkontrolujte, zda je ručička manometru v zelené zóně.
• Zkontrolujte, zda je pojistný kolík na svém místě a zapečetěn.

Důležité: Hasicí přístroj se musí po každém použití naplnit, i v případě že byla použita pouze 
část obsahu. Plnění vyžaduje speciální vybavení a výcvik. Kontaktujte autorizované servisní 
středisko.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
• Hasicí přístroj je pod tlakem. Nevystavujte ohni. Nevystavujte vnějšímu násilí nebo otevíráním 
násilím.
• Poškozené nebo zkorodované hasicí přístroje musí být před likvidací zbaveny tlaku.
• Servis by měl provádět pouze oprávněný personál.
• Zkontrolujte, zda je hasicí přístroj vhodný pro zamýšlenou oblast použití. Více
   informací naleznete na štítku hasicího přístroje.
• Nikdy nemiřte Tříska hasicího přístroje na lidi nebo zvířata.
• Při hašení požáru na oděvech dodržujte minimální bezpečnostní vzdálenost 1 metr.
• Hasicí přístroj udržujte čistý. Nepoužívejte žíravé čisticí prostředky.
• Hasicí přístroje ve vozidlech musí být bezpečně připevněny pomocí vhodné konzoly.
• Hasicí přístroj by měl uchovávat mimo dosah malých dětí.
• Tento hasicí přístroj obsahuje suchý prášek. Prášek je netoxický, ale může dráždit pokožku. 
    Pokud používáte hasicí přístroj, zabraňte vdechování prášku. Vždy po použití prostor větrejte.
• Prášek z hasicího přístroje se může roznést na velké ploše. Po použití zameťte / vysajte co 
nejvíce prášku. Následně použijte vlhký hadřík a otřete zbývající prášek. Pokud potřebujete 
odstranit větší množství prášku, kontaktujte svoji pojišťovnu.
• Nesmí se vyhazovat do běžného domovního odpadu. Pro likvidaci poskytněte hasicí přístroje 
do vašeho recyklačního střediska.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TRADINGBOX 2 KG PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ ABC
Model:   Tradingbox P2GS
Typ:   2 kg ABC práškový skladovaný pod tlakem
Třída požáru:  ABC
Požární odolnost: 13A 89B C
Celková hmotnost:  3,1 kg (bílá a černá) 3,4 kg (verze Steel) 
Tlak:   15 bar
Hnací plyn:   dusík N2
Prášek:  Prestolit ABC  
Schválení:   CE

TRADINGBOX 6 KG PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ ABC
Model:   Tradingbox PG6
Typ:   6 kg prášek ABC, skladovaný pod tlakem
Třída požáru:  ABC
Požární odolnost: 55A 233 B
Celková hmotnost:  9,1 kg (bílá a černá) 9,4 kg (edice Steel) 
Tlak:   15 bar
Hnací plyn:   dusík N2
Prášek:  PRESTOLITE ABC PLUS
Schválení:   CE

NÁVOD K MONTÁŽI NA STĚNU (2 KG)



ZÁRUKA 

Na pokles tlaku se vztahuje 5letá záruka. Záruka platí po dobu 5 let od měsíce výroby produktu.
Záruka vyžaduje, aby byla původní pečeť neporušená a produkt nebyl otevřený, použitý, 
doplňován nebo prošel procesem, který vedl k fyzickému zásahu do produktu.
Záruka se použije, pouze pokud se přípravek používá a skladuje za normálních podmínek
a v interiéru. Záruka se nepoužije, pokud je produkt uložený v korozním nebo jinak nepříznivém 
nebo stresujícím prostředí nebo byl jinak poškozen skladováním nebo používáním.

ZÁRUKA BEZPEČNOSTI

Pokud jste utrpěli požár, oznamte to své pojišťovací společnosti a požádejte o pomoc
Pokud jste se dříve zaregistrovali pro bezpečnostní záruku společnosti Nordic Flame, dostanete 
od nás nový hasicí přístroj. Záruka je platná 5 let od data zakoupení.

Pokud si zakoupíte hasicí přístroje na stránce www.nordicflame.eu, váš hasicí přístroj 
je automaticky zaregistrován. Pokud jste si zakoupili hasicí přístroj od jednoho z našich 
maloobchodníků, musíte sami zaregistrovat hasicí přístroj prostřednictvím naší webové stránky 
nejpozději 6 měsíců od data zakoupení.

Více informací naleznete na stránce
www.nordicflame.eu
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