
DK                                 BRUGSVEJLEDNING 
ABC Pulverslukker 2 kg 
KUN TIL PRIVAT BRUG 

 

 

SIKKERHEDSREGLER 

 

*Fjern aldrig dele fra pulverslukkeren, da trykket i beholderen kan volde ting og personskade.  

*Fjern aldrig ventilen på pulverslukkeren, heller ikke når den er tom.  

*Brug kun pulverslukkeren til det formål den er tiltænkt, som brandslukning i hjemmet, bilen, båden, 

campingvognen eller lignende. 

*Lad aldrig børn lege med pulverslukkeren 

*Der må ikke ændres på pulverslukkeren og den må ikke tildækkes. Reparationer og udskiftning af dele må kun 

foretages af en autoriseret person.  

*Der må ikke saves, bores eller svejses på/I beholderen. 

*Placer aldrig pulverslukkeren i varmt eller kogende vand eller i nærheden af varmekilder eller åben ild. 

*Fjern ikke sikkerhedslabels på pulverslukkeren. Informationen er vigtig I tilfælde af brug. *Vær forsigtig, 

undlad at tabe / smide pulverslukkeren.   

*Smid aldrig pulverslukkeren i åben ild.  

*Sprøjt aldrig mod mennesker eller dyr under brug.  

*Pulverslukkeren kan anvendes på ild i elektronik op til 1000 volt. Afstanden mellem pulverslukkeren og målet, 

bør være mindst 1 meter.   

*Pulverslukkeren bør ikke anvendes af mennesker (inklusive børn) med reduceret fysisk,   sensoriske eller 

mentale evner eller mangelfuld viden, med mindre de er instrueret af en ansvarlig person. Børn skal være under 

opsyn / instrueret, så de ikke leger med pulverslukkeren.  

 

ADVARSEL 

Hvis brugsvejledningen ikke følges, kan dette føre til en ulykke med alvorlig person eller tingskade. 

  

PLACERING 

*Brug den medleverede vægholder for at montere pulverslukkeren på en væg. Skruer medfølger ikke.  

*Pulverslukkeren vejer totalt 3.8kg. Det er derfor vigtigt at denne monteres sikkert ved brug af de korrekte 

skruer. 

*Placer pulverslukkeren synligt og på et nemt tilgængeligt sted. 

*Placer ikke pulverslukkeren I direkte sollys eller tæt på en varmekilde.  

*Placer pulverslukkeren 1-1.5 meter over gulvet.  

 

BRUG 

Pulverslukkeren anvendes til slukning af klasse A (faste objekter) Klasse B (væsker) og Klasse C (gasser) 

ild/brand. 

A- Faste objekter indeholder ofte organisk materiale der brænder til aske (træ, papir, syntetisk materiale, 

kul). 

B- Væsker og materialer der smelter (olie, benzin, alkohol, fedt, tjære) 

C- Gasser (propan, butan, naturgas) 

 

 

HOLD AFSTAND TIL ILDEN 

For at øge sikkerheden ved brandslukningsarbejdet, bør pulverslukkerens kræfter/sprøjtelængde udnyttes bedst 

muligt. Påbegynd slukningen på 2-3 meters afstand fra ilden/branden. Afstanden kan variere alt efter 

ildens/brandens udvikling.  

Ved slukning af brændende væsker som fritureolie, oliebeholdere og lignende, skal man tage hensyn til at den 

brændende væske kan sprøjte op. For at undgå dette skal man holde en længere afstand, så strålen fra 

pulverslukkeren ikke er så hård/kraftig. 

 

 



ANVENDELSE 

1. Træk sikkerhedssplitten ud 
2. Sigt mod bunden af branden 
3. Tryk håndtaget i bund 
4. Bevæg fra side til side 

 

 

EC/EEA declaration of conformity 

GUANGXI NANNING HUIBANG INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTD., forsikrer at dette 

produkt/model (LX04-03A) opfylder kravene for CE mærkningen I henhold til EC/EEA direktivet 

97/23/EC. 

 

Producent 

GUANGXI NANNING HUIBANG INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTD.,  

ADDRESS: No. 55 Jinhu Road., YAHANG CAIFU Building room No. 2408. Nanning, Guangxi, China  

 

 

TEKNISK DATA 

 

Specifikation - 2 kg ABC pulverslukker 

 

Effektivitetsklasse: 13A 70B C. 
Anvendelsesområde: Kun til privat brug 

Certifiering: CE mærket og testet iht. EN3 
Mål: (HxB): 380x110mm 

Totalvægt: 3,8 kg 
Tømningstid: 9 sek 

Funktionsdygtig: Fra -30°C til 60°C 
Beholder: Stål 

Øvrigt: Leveres med vægbeslag 
 
 

 

 

 

Information om miljøfarligt affald 

Brugte og ikke funktionsdygtige brandslukkere / pulverslukkere må ikke bortskaffes med almindelig 
husholdningsaffald. Disse skal afleveres på genbrugsstationen. 
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