
P R I R O Č N I K  Z A U P O R A B O

G A S I L N I  A PA R AT 
2 K G  &  6 K G



VARNOST V VAŠEM DOMU –  
ZA MIRNEJŠI OBČUTEK

Nordic Flame združuje funkcijo in dizajn v popolni seriji
visokokakovostnih gasilnih aparatov in protipožarnih odej z namenom

vključitve teh izdelkov v stilsko bivalno okolje. 

Vsi izdelki Nordic Flame so izdelani z uporabo najnovejše tehnologije 
in testirani po najvišjih evropskih standardih kakovosti 

EN 3 in EN 1869.

Za več informacij: 

NORDICFLAME.EU



PRIROČNIK ZA UPORABO – GASILNI APARAT 2 KG IN 6 KG
TRADINGBOX P2GS IN PG6 ABC GASILNI APARAT NA PRAH

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila

Vaš novi gasilni aparat vsebuje visoko učinkovit prah ABC, namenjen za gašenje požarov v 
različnih materijalov, kot so les, papir, blago, vnetljive tekočine in kemikalije. Ta gasilni aparat se 
lahko uporablja tudi pri požarih v električnih napeljavah do 1000 voltov. Vedno ohranite varnostno 
razdaljo vsaj 1 meter.

Ta embalaža vsebuje
• Gasilni aparat, 1 kos 
• Stenski nosilec, 1 kos  
• Cev, 1 kos (samo za 6 kg)  
• Navodila za uporabo, 1 kos

Kontrola in pregled gasilnega aparata
Ko razpakirate gasilni aparat, preverite, ali je igla manometra obrnjena navznoter zelenega 
sektorja. Preverite, ali je varnostni zatič nameščen in zapečaten.
POMEMBNO: Vizualni pregled gasilnega aparata je odgovornost uporabnika, za naprimer, da je 
tlak v gasilnem aparatu na zadovoljivi ravni.

Kako abc prah gasi požar
ABC prah kemično reagira z ognjem. Prašek preprečuje kemično verižno reakcijo, od katere 
je ogenj odvisen. Prah pomaga tudi pri gašenju požara z iztiskanje kisika. Za preprečitev 
ponovnega vžiga plamenov pri požarih materialov kot je les, papir ali tkanina, bo morda treba 
naknadno pogasiti z vodo.

Požarni razredi:
Požarni razred označuje vrsto požara, ki ga je mogoče pogasiti. Razredi so označeni s 
piktogrami. 

Razred A – Organski materijali, kot so les, papir, tekstil, itd. 
Razred B – Požari s tekočino, kot so olje, bencin, lak, barva, itd.
Razred C – Plinski požari, kot so plini propan, metan ali butan, itd.

Pomembna informacija
Vedno bodite previdni, ko se približujete ognju. Ne približujte se preveč ognju in ohranite varnostno 
razdaljo najmanj 1 meter. Vedno najprej preverite možne evakuacijske poti. Ne poskušajte se približati 
ognju, če obstaja nevarnost, da se lahko razširi tako, da je evakuacijska pot blokirana.

Kako uporabljati gasilni aparat
• Izvlecite varnostni zatič, da sprostite vzvod.  
• Šobo ali cev usmerite proti dnu ognja. 
• Stisnite ročaj, da sprostite sredstvo za gašenje.  
• S šobo ali cevjo pometajte po dnu ognja, dokler ga popolnoma ne pogasite.



Vzdrževanje in pregled
V zasebnih rezidencah priporočamo popoln servis vsakih 10 let.

Redni samonadzor
• Preverite, ali je gasilni aparat pravilno nameščen na zato predvideno mesto. 
• Prepričajte se, da je gasilni aparat nepoškodovan in brez vidnih poškodb.  
• Preverite, ali igla manometra kaže v zelenem sektorju. 
• Preverite, ali je varnostni zatič na mestu in zapečaten.

Pomembno: Gasilni aparat morate vedno napolniti po vsaki uporabi, tudi če so bili samo deli vsebine 
uporabljeni. Polnjenje zahteva posebno opremo in usposabljanje. Obrnite se na pooblaščeni servis.

Pomembne varnostne informacije 
• Gasilni aparat je pod tlakom. NE sežigajte. Ne izpostavljajte zunanjim silam ali odpiranju na silo. 
• Poškodovanim ali korodiranim aparatom za gašenje je treba pred odlaganjem zmanjšati tlak. 
• Servis naj izvaja samo pooblaščena oseba.
• Prepričajte se, da je gasilni aparat primeren za predvideno področje uporabe. Za več
informacije, glejte oznako gasilnega aparata. 
• Šobe gasilnega aparata nikoli ne usmerite v ljudi ali živali. 
• Pri gašenju v oblačilih upoštevajte najmanjšo varnostno razdaljo 1 meter. 
• Gasilni aparat naj bo čist. Ne uporabljajte jedkih čistilnih sredstev. 
• Gasilni aparati v vozilih morajo biti varno pritrjeni z ustreznim nosilcem. 
• Gasilni aparat hranite izven dosega majhnih otrok. 
• Ta gasilni aparat vsebuje sredstvo v suhem prahu. Prašek ni strupen, vendar lahko
draži kožo. Pri uporabi gasilnega aparata se izogibajte vdihavanja prahu. Nenehno
po uporabi prostor prezračite. 
• Prah iz gasilnega aparata se lahko razširi po velikem območju. Po uporabi,
pometite/posesajte čim več praška. Nato uporabite vlažno krpo
obrišite ostanke prahu. Za večje količine pudra se obrnite na svojega
varovanca za specialno čiščenje. 
• Ne smete ga zavreči med običajne gospodinjske odpadke. V primeru zavrženja dostavite ognjo-
gasilni aparat v vaš reciklažni center.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

TRADINGBOX 2 KG GASILNI APARAT NA PRAH ABC
Model:   Tradingbox P2GS
Vrsta:   2 kg prahu ABC, shranjen pod pritiskom
Požarni razred:  ABC
Požarna stopnja:  13A 89B C
Skupna teža:  3,1 kg (bela in črna) 3,4 kg (jeklena različica)
Tlak:   15 barov
Pogonsko gorivo:  Dušik N2
Prah:   Prestolit ABC
Odobritve:   CE

TRADINGBOX 6 KG GASILNI APARAT NA PRAH ABC
Model:   Tradingbox PG6
Vrsta:   6 kg ABC Powder, shranjen pod pritiskom
Požarni razred:  ABC
Požarna stopnja:  55A 233B C
Skupna teža:  9,1 kg (bela in črna) 9,4 kg (jeklena različica)
Tlak:   15 barov
Pogonsko gorivo:  Dušik N2
Prah:   Prestolit ABC PLUS
Odobritve:   CE

NAVODILA ZA NAMESTITEV NA STENO (2 KG)



GARANCIJA 

Za padec tlaka velja 5-letna garancija. Garancija velja preračunano 5 let od meseca izdelave 
izdelka. Garancija zahteva, da je originalni pečat nepoškodovan in da izdelek ni bil odprt, upora-
bljen, ponovno napolnjen ali je šel skozi servis, ki je povzročil fizični poseg v izdelek.
Garancija velja samo, če je izdelek uporabljen in shranjen pod ustreznimi pogoji in okolju. 
Garancija ne velja, če je izdelek shranjen v jedkih ali kako drugače neugodnih ali stresnih okoljih, 
ali kako drugače izpostavljen poškodbam zaradi nepravilnega skladiščenja ali uporabe.

GARANCIJA ZA VARNOST

Če ste utrpeli požar o tem obvestite svojo zavarovalnico, kjer ste se predhodno registrirali za 
garancijo varnosti Nordic Flame, in od nas boste prejeli nov gasilni aparat.
Garancija velja 5 let od datuma nakupa.

Ko kupite gasilne aparate na www.nordicflame.eu, je vaš gasilni aparat samodejno registriran. 
Če ste gasilni aparat kupili pri enem od naših trgovcev, morate svoj gasilni aparat registrirati sami 
preko naše spletne strani najkasneje do 6 mesecev od datumu nakupa.
 
Za več informacij obiščite
www.nordicflame.eu
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