
DENNA FÖRPACKNING INNEHÅLLER:
• 1 st brandsläckare 

• 1 st väggfäste 

• 1 st slang 

• 1 st bruksanvisning 

EGENKONTROLL
Vid uppackning av produkten kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet. 
Kontrollera att säkringsanordningen är monterad och plomberad. Kontrollera att slangen är 
monterad. Om inte, montera slangen. 

VIKTIGT: Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, t ex att det är tillfreds-
ställande tryck på handsläckaren. 

SÅ FUNGERAR PULVRET SOM SLÄCKMEDEL
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 t ex träverk, papper och tyg kan 
det vara nödvändigt att eftersläcka med vatten. 

BRANDKLASSER
Brandklassen anger vilken typ av bränder man kan släcka. Klasserna är angivna med 
pictogram, 

A Klassen | Organiska material som trä, papper, textiler mm.
B Klassen |  Vätskebränder som olja, bensin, målarfärg mm.
C Klassen | Gasbränder

VIKTIGT VID SLÄCKNING AV BRAND
Var alltid försiktig när du närmar dig en brand.Gå inte för nära branden utan håll ett säker-
hetsavstånd på minimum 1 meter. Kontrollera alltid möjliga utrymningsvägar först.  Försök 
inte att närma dig branden om det finns risk att den kan spridas så att utrymningsvägen 
blockeras.

HUR DU ANVÄNDER BRANDSLÄCKARE
• Dra ur säkringen.

• Håll slangen med ett fast grepp och sikta mot lågornas bas.

• Tryck ner handtaget så att brandsläckaren utlöses.
• Flytta munstycket fram och tillbaka mot lågornas bas tills branden är släckt.

UNDERHÅLL OCH KONTROLL.
I privata bostäder rekommenderas en 
auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart 10:e år. 
För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och HOUSEGARDs serviceinstruk-
tioner.

REGELBUNDEN EGENKONTROLL
• Kontrollera att brandsläckare finns på plats och är rätt placerad.
• Kontrollera att brandsläckare är intakt och utan synliga skador.
• Kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet.
• Kontrollera att säkerhetssprint är på plats och plomberad.

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av 
innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad service-
verkstad. Använda bara av HOUSEGARD specificerade reservdelar.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
• Behållaren är under tryck. Använd aldrig fysisk kraft för att öppna behållaren eller 

demontera ventilen. Byt alltid ut skadade eller korroderade delar. Service skall endast 
utföras av auktoriserad personal.

• Kontrollera att brandsläckaren passar till ditt bruksområde enligt informationen på 
brandsläckarens etikett.

• Rikta aldrig brandsläckarens munstycke mot människor eller djur.  
Säkerhetsavstånd minimum 1 meter vid släckning av brand i kläder.

•  Håll brandsläckaren ren. Använd inte frätande rengörningsmedel.
• Vid användning i fordon skall lämpliga fästelement /fordonshållare  

användas.
• Brandsläckaren skall förvaras utom räckhåll för små barn.
• Brandsläckare innehåller ett pulver. Detta  är inte giftigt, men kan irritera ögon och 

andningsorgan. Undvik därför att  andas in pulvret. Vädra ut väl efter användning.
• Pulvret är finkornigt och kommer att spridas över ett stort område vid bruk av 

brandsläckaren. Efter att ha använt brandsläckaren, sopa ihop eller dammsug upp 
så mycket som möjligt av pulvret. Torka sedan upp resterande pulver med en fuktig 
trasa. För större mängder pulver kontakta ditt försäkringsbolag för speciell rengöring.

• Vid avyttring, lämna brandsläckare till din återvinningscentral.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Modell: Housegard PE6TEA 

Typ: 6kg ABC Pulver, tryckladdad.

Brandklass: ABC

Effektklass: 55A 233B C

Vikt: 10 kg

Tryck: 14 Bar

Drivgas: Nitrogen N2

Släckmedel: HJ ABC Super Pro

Godkänningar: CE, EN3, Wheel-Mark

GARANTIVILLKOR
5 års garanti gäller för tryckfall räknat från produktens produktionsmånad.

Garantin förutsätter att originalplomben är intakt och att produkten inte är öppnad, använd, 
återfylld eller har genomgått service som inneburit fysiskt ingrepp på produkten. 

Garantin förutsätter att produkten används och förvaras under normala förhållanden och 
i normal miljö. Garantin gäller inte om produkten lagras i korrosiva eller på annat sätt 
ogynnsamma eller belastande miljöer, eller på annat sätt kan anses ta skada av dess lagring 
eller användning.

BRUKSANVISNING PE6TEA PULVERSLÄCKARE

Viktigt: Läs hela denna bruksanvisning noggrant innan du installerar 
produkten. Spara den för framtida bruk. 

Er nya HOUSEGARD brandsläckare innehåller ett ABC-pulver som är avsett 
för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyg, 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.

CE-konformitetsdeklaration för tryckbärande anordning i enlighet med artikel 3(2) 
i europeiska tryckkärlsdirektivet 97/23/EG. 

GPBM Nordic AB
Argongatan 2B
SE-431 53, Mölndal
Sweden

Intygar att följande typer av trycksatta brandsläckare: permanent trycksatt vatten, 
skum, torrpulversläckare. (För detaljerad typ se beteckning på brandsläckarens 
etikett) är i överensstämmelse med: 

- Tryckkärlsdirektivet 97/23 EEG 
- Europeisk Standard EN 3 

De allmänt erkända reglerna för god branschpraxis (Sound Engineering Praxis). 

Förfarandet för bedömning av överensstämmelse för tryckbärande anordningar och 
för behållaren har baserats på Modul B + C1 och det europeiska direktivet 97/23/EG 
(annex III) och/eller artikel 3 (3) i direktiv 97/23/EG. 

Manometrar, tryckindikatorer, slangar och/eller munstycken som kan vara installerade 
samt övrig tryckbärande anordning som inte nämns ovan omfattas av bestämmelser-
na och artikel 3(3) av direktiv 97/23/EG.
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