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B R U K S A N V I S N I N G

Brandsläckare
Artikelnummer 7626-0019
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Brandsläckare
Artikelnummer 7626-0019

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Avlägsna aldrig några delar från brandsläckaren eftersom trycket i brandsläckaren kan orsaka
allvarliga personskador.

• Skruva aldrig bort ventilen på brandsläckaren, inte ens när behållaren är tom.

• Använd endast brandsläckaren till ändamål den är avsedd för, som t ex släckning av brand i
hem, bil, båt, husvagn och i andra utrymmen.

• Låt inte barn leka med brandsläckaren och spruta med den.

• Ändra ingenting på brandsläckaren och täck inte över den. Alla reparationer, byten av delar och
påfyllning måste utföras av en auktoriserad servicetekniker.

• Det får aldrig sågas, borras eller svetsas i behållaren.

• Ställ inte bransläckaren i hett eller kokande vatten eller nära varma föremål, som t ex värme-
element eller öppen eld.

• Ta inte bort informationsdekaler på brandsläckaren. Informationen är viktig vid användning,
underhåll och påfyllning.

• Var försiktig så att du inte tappar brandsläckaren, särskilt från höga höjder.

• Kasta inte brandsläckaren i öppen eld.

• Spruta inte mot människor eller djur när du använder brandsläckaren.

• Brandsläckaren kan användas mot brand i elektriska anläggningar upp till 1000 volt. Minsta
avstånd är 1 meter.

• Brandsläckaren är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas
eller får instruktioner angående hur brandsläckaren ska användas av en person som ansvarar
för deras säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med brandsläcka-
ren.

VARNING!
Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig
person- eller egendomsskada.

PLACERING

• Skruva fast den medföljande konsolen på en vägg och häng brandsläckaren på konsolen.

• Brandsläckarens innehåll väger 2 kg, vikten beror på brandsläckarens modell. Det är därför
viktigt att brandsläckaren monteras stabilt och med rätt konsol och skruvar.

• Brandsläckaren måste monteras enligt gällande bestämmelser. Den ska hängas på en plats
nära utrymningsvägar där den är fullt synlig och lättillgänglig, t ex vid nödutgångar, i korridorer,
vid brandtrappor eller i entréer. Häng inte brandsläckaren i smala korridorer där den kan vara i
vägen.

• Häng inte brandsläckaren på platser med direkt solljus eller nära varma föremål.

• Häng brandsläckaren så att informationstexten är synlig och kan läsas.

• Häng brandsläckaren 1–1,5 meter ovanför golvet.
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ANVÄNDNING

• Brandsläckaren används för släckning av bränder i klass A (fasta föremål), B (vätskor) och
C (gaser).

Fasta föremål är
oftast av organiskt
ursprung som brinner
ner till aska (trä,
papper, syntetiska
material, kol)

Vätskor och föremål
som smälter (olja,
bensin, alkohol, en
del syntetiska mate-
rial, fett, tjära)

Gaser (propan, butan,
naturgas)

• Vinden i ryggen. Vid förekommande av vind på brandplatsen,
angrip branden med vind i ryggen. Släcks branden i vindriktningen
kan vinden hjälpa till att applicera släckmedlet på branden. Genom
att släcka branden med vinden i ryggen minskar man även rök-
utvecklingen och får en bättre överblick över brandspridning och
släckningsförlopp.

• Använd mer än en brandsläckare. För effektivare släckning,
använd flera brandsläckare. Vid vissa bränder, t ex vätske- och
gasbränder, är mängden släckmedel per sekund viktig, varför man
om möjligt ska använda flera brandsläckare.

• Håll avstånd till brandhärden. För att öka säkerheten vid släcknings-
arbetet bör man utnyttja brandsläckarens kastlängd och börja
släckningsarbetet på 3–4 meters avstånd från brandhärden.
Avståndet kan variera beroende på brandsläckarens storlek; vid
brinnande vätskor, t ex friteringsolja, oljebehållare och liknande före-
mål ska man ta hänsyn till att den brinnande vätskan kan stänka upp. För att undvika det ska
man hålla längre avstånd så att strålen är lösare.

Tryck ner handtaget
och svep från sida till
sida.

Rikta munstycket mot
lågornas bas.

Används i upprätt
läge. Dra bort
sprinten.

RÅD VID ANVÄNDNING
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Vid frågor kontakta i första hand Rusta-Contact, tel 0771-28 10 10

Konsumentkontakt:
Rusta-butikerna

Inköp/Marknadskontor
Box 5064, 194 05 Upplands Väsby

B R U K S A N V I S N I N G

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska
lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för
ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.

REKLAMATIONSRÄTT

• Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och maskinstämplat
kvitto bifogas.

• Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till ändamål
den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant fall
inte.

TEKNISKA DATA

Färg Vit

Vikt 2kg ABC85

Släckmedel Torrt kemiskt pulver

Drivgas Kväve

Temperaturområde –30°C – +60°C
Arbetstryck 18 bar


