Fighting fire - with a twist.
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Inledning
Läs innan du använder din Firemill
Innan du använder Firemill första
gången måste du läsa igenom den
här bruksanvisningen. Den beskriver
hur Firemill ska användas och vilka
föreskrifter som finns.
Kompletterar din brandsläckare
Firemill kompletterar din vanliga
handbrandsläckare, det är inte en
ersättningsprodukt.

Om Firemill
Tiden är avgörande vid bekämpning av en
brand. Om släckningsinsatser påbörjas
snabbt hinner elden inte utvecklas till en
allvarlig eldsvåda. Firemill är utformad
att förkorta insatstiden genom att vara
lättillgänglig och enkel att använda.

Funktion
Firemill är avsedd för snabb insats mot små
bränder. Firemill är speciellt lämplig för små
bränder i vätskor, oljor, gaser och elektriska
utrustningar. Släckning med Firemill

•
•
•

lämnar inga släckrester
förstör inte materialet som brunnit
är inte elektriskt ledande

Firemill är därför speciellt lämplig att
använda i kök och på elektrisk utrustning.
Koldioxid släcker elden
Som släckmedel använder Firemill
samma typ av koldioxidpatron som
används för att kolsyra vatten. När
kolsyrepatronen är slut kan du enkelt
fylla på din Firemill igen med en ny
kolsyrepatron. Kolsyrepatronen är fäst
i botten på brandsläckaren och skyddas
av brandsläckarens hölje.
Hur koldioxiden fungerar
Koldioxid är en färglös och giftfri gas.
Koldioxid släcker eld genom att skärma
av och tränga undan syret från elden
(kvävning). Eftersom koldioxiden är kall
kyler den också brandhärden i viss mån,
vilket bidrar till släckningen.

Användning av
brandsläckaren
Om hur du använder Firemill
Med Firemill brandsläckare kan du släcka
mindre bränder. Vid en större brand ska
du använda din handbrandsläckare och
kalla på brandkår.
Aktivera Firemill
1. Håll brandsläckaren med munstycket
riktat mot lågornas bas.
2. Vrid vredet i brandsläckarens botten
medsols för att aktivera Firemill (7).
3. Släck genom att föra Firemill fram
och tillbaka så att elden trängs
bort. Du kan med fördel öppna och
stänga ventilen flera gånger under
släckningen.
4. Eftersläck vid behov fasta ämnen
med vatten.
5. Om vredet sitter löst eller glider
på kolsyrepatronen kan du dra bort
vredet och vrida på kolsyrepatronen
direkt (8).

Kolsyrepatronen
Du kan köpa Firemill med eller
utan kolsyrepatron. Observera att
kolsyrepatronen är plomberad (1)
och måste monteras för att Firemill
ska fungera. När kolsyrepatronen är
använd måste du ersätta den med en
ny, även om det finns gas kvar. En tom
kolsyrepatron kan bytas ut mot en full
hos din återförsäljare.
Ta ur kolsyrepatron
1. Håll Firemill med ena handen och
rotera vredet i botten motsols tills
vredet och kolsyrepatronen släpper
från Firemill.
2. Lösgör kolsyrepatronen från vredet
genom att rotera aluminiumhylsan
motsols samtidigt som du håller
emot i den mindre plasthylsan.
3. Lyft ur kolsyrepatronen.

Sätta i kolsyrepatron
1. Ta bort plomberingen och
skyddslocket från den nya
kolsyrepatronen. Sätt skyddslocket
på den förbrukade kolsyrepatronen.
2. Sätt ner den nya patronen i vredet
(2) och vrid hylsorna åt motsatt (3)
håll till patronen sitter stadigt fast
i vredet. För in patronen i Firemill
och anslut den till gängorna (4). Vrid
medsols (5) tills den sitter i botten.
3. När du fortsätter att vrida aktiveras
Firemill, den är nu klar att användas.
Öva med familjen
- fyll sedan på med ny patron
Vi rekommenderar att du provar
Firemill när den är ny och sedan minst
en gång om året. Passa gärna på
att öva tillsammans med din familj.
Efter övningen ska du montera en ny
kolsyrepatron så att det alltid sitter en
full patron i din Firemill.
Låt aldrig barn under 7 år använda
brandsläckaren.
Då Firemill är återfyllningsbar, så ska den
hålla i flera år. Därför är det viktigt att ta
hand om din Firemill.

Ta hand om
din Firemill
Skötsel och rengöring
Torka av brandsläckaren med
fuktad trasa, eventuellt med milt
rengöringsmedel.
OBS: Gör inte
Använd aldrig lösningsmedel eller
starka rengöringsmedel. Dessa kan
påverka polyetenplasten i botten och
munstycket.
• Sänk aldrig ner Firemill i vatten. Om
Firemill råkar blir vattenfylld, töm ur
vattnet och låt den lufttorka ordentligt
innan användning. Det finns risk att
vattnet fryser vid användning vilket
påverkar funktionen.

•

Allmänna
säkerhetsföreskrifter
Läs bruksanvisningen för brandsläckaren
innan användning för din egen säkerhet.

•
•
•
•
•

•

•

Använd brandsläckaren endast mot
små bränder.
Rikta aldrig brandsläckaren mot
människor eller djur vid användning.
Det finns risk för kylskador (6).
Andas aldrig in kall gas från
brandsläckaren.
Rör aldrig brandsläckarens
munstycke efter användning. Det
finns risk för kylskador.
Ställ aldrig brandsläckaren i närheten
av en stark värmekälla såsom spis
eller element. Det finns risk för
explosion.
Använd bara kolsyrepatroner som
är godkända för brandsläckaren.
Andra kolsyrepatroner kan passa i
brandsläckaren men kan försämra
funktionen, förstöra brandsläckaren
eller medföra en säkerhetsrisk.
Använd aldrig en trasig
brandsläckare. Det kan innebära en
fara för dig och din omgivning.

Om brandsläckaren är skadad eller inte
fungerar korrekt, kontakta
försäljningsstället eller meddela oss på
info@firemill.se.
Försök inte att själv reparera den.

Säkerhetsföreskrifter
för kolsyrepatronen
•
•
•

•
•
•

Vid transport skall alltid
kolsyreflaskan vara urkopplad.
Låt aldrig små barn hantera
kolsyrepatronen.
Förvara aldrig kolsyrepatronen i
närheten av en stark värmekälla
såsom spis eller element. Det finns
risk för explosion.
Ta inte på kolsyrepatronen om den
är täckt av is. Det finns risk för
kylskador.
Vi rekommenderar att du bara
använder CE-märka patroner.
Använd aldrig en trasig
kolsyrepatron. Det kan innebära en
fara för dig och för din omgivning.

•
•

Släckaren är ej avsedd för
kommersiellt bruk.
Om kolsyrepatronen skulle vara
skadad eller gå sönder eller inte
fungera korrekt, försök då ej att själv
reparera den.

Garantivillkor
Firemill garanterar varans funktionalitet
under två år från inköpsdagen. Garantin
gäller endast ursprungligt fel, det vill
säga fabrikationsfel eller annat fel som
varan hade innan den såldes. I händelse
av ursprungligt fel ansvarar Inventi Vidi
för att varan repareras eller att du får
en ny vara. Garantin gäller inte om varan
skadats på grund av:

•
•
•
•

Olyckshändelse som har skett efter
det att du har köpt varan
Vanvård
Onormal användning
Att du låtit bli att följa skötsel
- och serviceanvisningar

Reklamation
Reklamation av Firemill ska innehålla en
beskrivning av på vilket sätt du anser att
varan är felaktig. Den ska lämnas inom
skälig tid efter att du upptäckt felet samt
innan garantiperiodens slut. Reklamera
varan på det ställe du köpt den och ha
med kvittot.
När produkten ska kasseras ska den,
enligt nationella och internationella
miljöbestämmelser, lämnas till
inköpsstället eller till av kommunen
anvisad återvinningsstation.

