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BRUKSANVISNING ABC - PULVERBRANDSLÄCKARE 
MODELL: Fireout PE6XN

INNEHÅLL.
Vi tackar för att du valt en brandsläckare från Fireout. Våra släckare är 
utformade med tanke på effektiv släckning och lång livslängd. Oavsett modell 
skall följande komponenter vara bipackade i förpackningen:
Brandsläckare 1st, upphängningsanordning 1st, slang 1st, bruksanvisning 1st.

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

ANVÄNDNINGSOMRÅDE.
Er nya Fireout 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. Dra ut säkringen.
2. Sikta i underkant av branden.
3. 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.

UNDERHÅLL OCH KONTROLL.
Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är till-
fredsställande tryck i handsläckaren.
Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och Fireouts 
serviceinstruktioner. I privata bostäder skall auktoriserad kontroll genomföras 
vart 5:e år och full service vart 10:e år. För näringsverksamhet gäller andra 
regler enligt SS 3656.

SLÄCKAREN SKALL ALLTID FYLLAS PÅ OM NÅLEN PÅ MANOMETERN 
STÅR I DET RÖDA FÄLTET ELLER HAR ANVÄNTS.  
PÅFYLLNING SKALL GENOMFÖRAS ÄVEN OM BARA DELAR AV  
INNEHÅLLET ANVÄNTS. 
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BRUKSANVISNING ABC- PULVERSLOKKER  
MODELL: Fireout PE6XN

INNHOLD.
Vi takker for at du valgte en brannslokker fra Fireout. Våre slokkere er desig-
net med tanke på effektiv slokking og lang levetid. Avhengig av modell skal 
følgende elementer være å finne i forpakningen: Brannslokker 1stk, veggfeste 
1stk, slange 1stk, bruksanvisning 1stk.

EGENKONTROLL.
Ved utpakking av produktet kontroller at manometer pilen står i grønt felt. 
Kontroller at sikringsplinten er montert og plombert. Kontroller at slangen 
er montert, dersom ikke, monter slangen. Gjør det til en regel å kontrollere 
plombering og trykk jevnlig.

BRUKSOMRÅDE.
Deres nye Fireout brannslokker inneholder et ABC pulver som er velegnet til 
slokking av branner i en rekke materialer så som tre, papir, fiberstoffer, ildsfar-
lige væsker og kjemikalier. Brannslokkeren kan også benyttes mot branner i 
elektriske anlegg inntil 1000 Volt. Ved slokking av branner i elektriske anlegg 
skal man sørge for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter.

PULVERETS VIRKEMÅTE
ABC Pulveret slokker brannen ved å hindre kjemiske kjedereaksjoner som 
denne er avhengig av. Pulveret bidrar også til å kjøle brannen. Ved branner i 
treverk, papir og fiberstoffer er det viktig å foreta etterslokking med vann for å 
hindre gjenoppblussing av brannen.

HANDLING VED BRUK.
1. Trekk ut sikringen.
2. Sikt i underkant av brannen.
3. Trykk ned utløser håndtaket.

PLASSERING.
Slokkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom slokkeren 
skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et spe-
sialskap for brannslokkere. Brannslokkeren bør plasseres godt synlig og lett 
tilgjengelig.

ETTERSYN OG KONTROLL.
Visuell kontroll av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende 
trykk på håndslokkeapparatet. Vedlikehold av håndslokkere skal utføres etter 
NS 3910. I private boliger skal autorisert kontroll gjennomføres hvert 5 år, full 
service hvert 10 år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler ihht NS 3910.

APPARATET MÅ INNLEVERES TIL REFYLLING DERSOM MANOMETER-
PILEN STÅR I RØDT FELT. APPARATET MÅ ALLTID REFYLLES DERSOM 
DET HAR VÆRT I BRUK SELV OM BARE DELER AV PULVERET ER 
BRUKT.


