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Bruksanvisning för 6kg Brandsläckare 
Läs hela denna bruksanvisning innan montering av brandsläckaren. 

 

Förpackningens innehåll: 

Brandsläckare 6 kg, upphängningsanordning, slang och bruksanvisning. 

Vid uppackning av brandsläckaren, kontrollera att:  

Tryckmätaren står på grönt, säkerhetsanordningen är monterad och plomberad, slangen är monterad. Är det inte så - montera 
dit slangen, genom att rotera (gänga) hylsan på plats. Dra åt i botten med handkraft över slangen. Inga verktyg behövs. 

Egenkontroll och underhåll: 

Kontrollera gärna brandsläckarens tryckmätare och plombering regelbundet samt vänd på brandsläckaren någon eller några 
gånger om året för att konditionera pulvret. Kontroll av manometertryck och brandsläckarens skick i sin helhet är användarens 
ansvar. Kontrollera att brandsläckaren finns på plats så att ingen har använt den utan att återställa skick och funktion. 

Användningsområde: 

Denna brandsläckare innehåller ett ABC pulver vilket reagerar kemiskt med brandhärden och förhindrar att branden sprider sig. 
Pulvret kväver branden då syret trängs bort.  Pulvret har en förmåga att ta sig in i rummets vinklar och vrår, via luftrörelsen som 
skapas i brandrummet. Brandsläckaren användas för att släcka brand i olika material. A - Organiska material som trä, papper och 
tyger, B- Brandfarliga vätskor, C -Kemikalier samt elektriskutrustning upp till 1000V. 

Säkerhetsavstånd mellan brandsläckare och brand är 1-2m vid släckning i elektrisk utrustning. 

Så här används brandsläckaren vid brand: 

1. Dra ut säkerhetssprinten. 
2. Sikta mot brandens underkant. 
3. Tryck distinkt ned handtaget på toppen av brandsläckaren så att brandsläckaren utlöses. 
4. Rikta brandsläckarens slangmunstycke fram och tillbaka mot lågornas bas tills branden är släckt. 
5. Avsluta inte för tidigt, var noga med att branden är släckt så den inte flammar upp igen. 

Tömningstiden är ca 25 sek vid kontinuerlig tömning. Eftersläckning med vatten kan ibland behövas för att förhindra att branden 
flammar upp igen. 

Placering: 

Brandsläckaren levereras tillsammans med en upphängningsanordning för montering på vägg. Den skall sättas upp så att 
bärhandtaget hamnar ca 90cm över golvet. Brandsläckaren bör placeras synligt i anslutning till entré eller annan utgång, den 
skall placeras ”på vägen ut ur huset eller lägenheten”.  Alternativ placering är i närheten av identifierad brandrisk, men aldrig så 
nära att den inte går att nå säkert för användaren. 

 

Viktigt att veta! Brandsläckaren skall ALLTID skall fyllas på omgående efter användning, även om man endast har använt en 
liten del av innehållet.     
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Bruksanvisning för 2kg Brandsläckare  
Läs hela denna bruksanvisning innan montering av brandsläckaren. 

 

Förpackningens innehåll: 

Brandsläckare 2 kg, upphängningsanordning och bruksanvisning. 

Vid uppackning av brandsläckaren, kontrollera att:  

Tryckmätaren står på grönt, säkerhetsanordningen är monterad och plomberad. 

Egenkontroll och underhåll: 

Kontrollera gärna brandsläckarens tryckmätare och plombering regelbundet samt vänd på brandsläckaren någon eller några 
gånger om året för att konditionera pulvret. Kontroll av manometertryck och brandsläckarens skick i sin helhet är användarens 
ansvar. Kontrollera att brandsläckaren finns på plats så att ingen har använt den utan att återställa skick och funktion. 

Användningsområde: 

Denna brandsläckare innehåller ett ABC pulver vilket reagerar kemiskt med brandkällan och förhindrar att branden sprider sig. 
Pulvret kväver branden då syret trängs bort.  Pulvret har en förmåga att ta sig in i rummets vinklar och vrår, via luftrörelsen som 
skapas i brandrummet. Brandsläckaren användas för att släcka brand i olika material. A - Organiska material som trä, papper och 
tyger, B- Brandfarliga vätskor, C -Kemikalier samt elektriskutrustning upp till 1000V. 

Säkerhetsavstånd mellan brandsläckare och brand är 1m vid släckning i elektrisk utrustning. 

 

Så här används brandsläckaren vid brand: 

1. Dra ut säkerhetssprinten. 
2. Sikta mot brandens underkant. 
3. Tryck distinkt ned handtaget på toppen av brandsläckaren så att brandsläckaren utlöses. 
4. Rikta brandsläckarens munstycke fram och tillbaka mot lågornas bas tills branden är släckt. 
5. Avsluta inte för tidigt, var noga med att branden är släckt så den inte flammar upp igen. 

Tömningstiden är ca 15 sek vid kontinuerlig tömning. Eftersläckning med vatten kan ibland behövas för att förhindra att branden 
flammar upp igen. 

Placering: 

Brandsläckaren levereras tillsammans med en upphängningsanordning för montering på vägg eller under stolar och liknande. 
Den skall monteras så den är väl synlig. En 2kg släckare skall helst monteras så att den är lätt nåbar för att snabbt kunna 
bekämpa bränder i mindre utrymmen.   

 

Viktigt att veta! Brandsläckaren skall ALLTID skall fyllas på omgående efter användning, även om man endast har använt en 
liten del av innehållet.     

 


