
P R Í R U Č K A P O U Ž Í VAT E Ľ A

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



BEZPEČNOSŤ VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI – 
POCIT ISTOTY A POKOJA

Nordic Flame kombinuje funkčnosť a dizajn v kompletnej sérii
vysokokvalitných hasiacich prístrojov a požiarnych prikrývok s cieľom

integrovať  tieto výrobky do vášho štýlového domáceho prostredia.

Všetky výrobky Nordic Flame sú vyrábané pomocou najmodernejších 
technológií podľa najvyšších európskych noriem kvality 

EN 3 a testované podľa EN 1869.

Pre viac informácií navštívte: 

NORDICFLAME.EU



PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA - HASIACI PRÍSTROJ 2 KG A 6 KG
TRADINGBOX P2GS A PG6 ABC PRÁŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Váš nový práškový hasiaci prístroj obsahuje vysoko účinný prášok ABC určený pre hasenie 
požiaru na rôznych materiáloch, ako je drevo, papier, tkaniny, horľavé kvapaliny a chemikálie. 
Tento hasiaci prístroj je možné použiť aj pri požiaroch elektrických zariadení do 1 000 voltov. 
Pri hasení  vždy dodržujte bezpečnú vzdialenosť najmenej 1 meter.

Balenie obsahuje
• Hasiaci prístroj, 1 ks 
• Držiak na stenu, 1 ks 
• Hadica, 1 ks (len pre 6 kg) 
• Návod na použitie, 1 ks

Kontrola hasiaceho prístroja
Pri vybalení hasiaceho prístroja skontrolujte, či ručička tlakomeru je v zelenej zóne. Skontrolujte, 
či je poistka na svojom mieste a zapečatená.
DÔLEŽITÉ: Za vizuálnu kontrolu uspokojivej úrovni tlaku hasiaceho prístroja je zodpovedný 
používateľ.

Ako abc prístroj hasí oheň
Prášok ABC chemicky reaguje s ohňom. Prášok zabraňuje chemickej reakcii, od ktorej je 
oheň závislý.  Prášok tiež pomáha uhasiť oheň zabránením prístupu  kyslíka. Aby sa zabránilo 
opätovnému vznieteniu plameňov pri požiaroch obsahujúcich materiály ako drevo, papier alebo 
tkanina, môže byť potrebné následne použiť hasenie vodou.

Požiarne triedy:
Trieda požiaru označuje typ požiaru, ktorý je možné prístrojom uhasiť. Triedy sú označené 
piktogramami. 

Trieda A – Organické materiály ako drevo, papier, textil atď.
Trieda B – Kvapalné požiare, ako je olej, benzín, lak, farba atď.
Trieda C – Plynové požiare, napríklad propán, metán alebo bután, atď.

Dôležitá informácia
Pri približovaní sa k ohňu vždy postupujte opatrne. Nepristupujte príliš blízko a zdržujte sa v bezpečnej 
vzdialenosti najmenej 1 meter. Najskôr skontrolujte možné únikové cesty. Nepokúšajte sa priblížiť sa k 
ohňu, ak existuje riziko, že sa môže šíriť tak, že zablokuje únikovú cestu.

Ako použiť hasiaci prístroj
• Vytiahnite poistku, aby ste uvoľnili páku. 
• Nasmerujte trysku alebo hadicu na základňu ohňa. 
• Stlačením rukoväte uvoľnite hasiaci prostriedok. 
• Haste základňu  ohňa, až kým oheň úplne nezhasne.



Údržba a kontrola
V súkromných rezidenciách odporúčame kompletný servis každých 10 rokov.

Pravidelné samo-monitorovanie
• Skontrolujte, či je hasiaci prístroj správne umiestnený na určenom mieste. 
• Skontrolujte, či je hasiaci prístroj neporušený a bez viditeľného poškodenia. 
• Skontrolujte, či ručička manometra je v zelenej zóne. 
• Skontrolujte, či je poistný kolík na svojom mieste a zapečatený.

Dôležité: Hasiaci prístroj sa musí po každom použití naplniť, aj v prípade že bola použitá len časť 
obsahu. Plnenie vyžaduje špeciálne vybavenie a výcvik. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Dôležité bezpečnostné informácie 
• Hasiaci prístroj je pod tlakom. Nevystavujte ohňu.  Nevystavujte vonkajšiemu násiliu alebo 
otvaraniu násilím. 
• Poškodené alebo skorodované hasiace prístroje musia byť pred likvidáciou zbavené tlaku. 
• Servis by mal vykonávať  iba oprávnený personál. 
• Skontrolujte, či je hasiaci prístroj vhodný pre zamýšľanú oblasť použitia. Viac
informácií nájdete na štítku hasiaceho prístroja. 
• Nikdy nemierte trisku hasiaceho prístroja na ľudí alebo zvieratá. 
• Pri hasení požiaru na odevoch dodržujte minimálnu bezpečnostnú vzdialenosť 1 meter. 
• Hasiaci prístroj udržujte čistý. Nepoužívajte žieravé čistiace prostriedky.
• Hasiace prístroje vo vozidlách musia byť bezpečne pripevnené pomocou vhodnej konzoly. 
• Hasiaci prístroj by sa mal uchovávať mimo dosahu malých detí. 
• Tento hasiaci prístroj obsahuje suchý prášok. Prášok je netoxický, ale môže dráždiť pokožku. 
Ak používate hasiaci prístroj, zabráňte vdychovaniu prášku. Vždy po použití priestor vetrajte. 
• Prášok z hasiaceho prístroja sa môže rozniesť na veľkej ploche. Po použití pozametajte / 
povysavajte  čo najviac prášku. Následne použite vlhkú handričku a utrite zvyšný prášok. Ak 
potrebujete odstrániť  väčšie množstvo prášku, kontaktujte vašu poisťovňu. 
• Nesmie sa vyhadzovať  do bežného domového odpadu. Pre likvidáciu poskytnite hasiace 
prístroje do vášho recyklačného strediska.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TRADINGBOX 2 KG PRÁŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ ABC
Model:   Tradingbox P2GS
Typ:   2 kg ABC práškový, skladovaný pod tlakom
Trieda požiaru: ABC
Požiarna odolnosť: 13A 89B C
Celková hmotnosť:  3,1 kg (biela a čierna) 3,4 kg (verzia Steel) 
Tlak:  15 bar
Hnací plyn:   Dusík N2
Prášok:   Prestolit ABC
Schválenia:   CE

TRADINGBOX 6 KG PRÁŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ ABC
Model:   Tradingbox PG6
Typ:   6 kg prášok ABC, skladovaný pod tlakom
Trieda požiaru: ABC
Požiarna odolnosť: 55A 233 B
Celková hmotnosť:  9,1 kg (biela a čierna) 9,4 kg (edícia Steel) 
Tlak:  15 bar
Hnací plyn:   Dusík N2
Prášok:   Prestolit ABC PLUS
Schválenia:   CE

NÁVOD NA MONTÁŽ NA STENU (2 KG)



ZÁRUKA 

Na pokles tlaku sa vzťahuje 5-ročná záruka. Záruka platí po dobu 5 rokov od mesiaca výroby 
produktu. Záruka vyžaduje, aby bola pôvodná pečať neporušená a produkt nebol otvorený, 
použitý, doplňovaný alebo prešiel procesom , ktorý viedol k fyzickému zásahu do produktu.
Záruka sa uplatňuje, iba ak sa výrobok používa a skladuje za normálnych podmienok a v interiéri. 
Záruka sa neuplatňuje, ak je produkt uložený v koróznom alebo inak nepriaznivom alebo stresu-
júcom prostredí alebo bol inak poškodený skladovaním alebo používaním.

ZÁRUKA BEZPEČNOSTI

Ak ste utrpeli požiar, oznámte to svojej poisťovacej spoločnosti a požiadajte o pomoc
Ak ste sa predtým zaregistrovali pre bezpečnostnú záruku spoločnosti Nordic Flame, dostanete 
od nás nový hasiaci prístroj. Záruka je platná 5 rokov od dátumu zakúpenia.

Ak si zakúpite hasiace prístroje na stránke www.nordicflame.eu, váš hasiaci prístroj je
automaticky zaregistrovaný. Ak ste si zakúpili hasiaci prístroj od jedného z našich
maloobchodníkov, musíte sami zaregistrovať  hasiaci prístroj prostredníctvom našej webovej 
stránky najneskôr 6 mesiacov od dátumu zakúpenia.
 
Viac informácií nájdete na stránke
www.nordicflame.eu
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