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TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
 » Modell: Housegard FS6-LH
 » Typ:  4,8L AVD för bränder i litiumbatterier, tryckladdad.
 » Brandklass:  A
 » Effektklass: Ej testad
 » Vikt: 7,7 kg 
 » Tryck: 13 Bar 
 » Drivgas: Nitrogen N2 
 » Släckmedel: AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion)
 » Godkännanden: CE
 » Temperaturområde: +5 °C till +60 °C

VIKTIGT: Läs hela denna bruksanvisning noggrant innan du instal-
lerar produkten. Spara den för framtida bruk. Din nya HOUSEGARD 
FS6-LH AVD innehåller ett släckmedel som gör släckaren unik för att 
släcka bränder i litiumbatterier och andra fasta metaller. FS6-LH kan 
också användas mot mindre bränder i material som trä, papper och 
textilier. 

VIKTIGT: Om batterierna är inbyggda i en produkt finns risk för 
begränsad släckeffekt då släckmedlet inte kommer åt att kyla ned 
batterierna.

Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installa-
tioner som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska 
installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter. 

DENNA FÖRPACKNING INNEHÅLLER: 
 » 1 st brandsläckare 
 » 1 st väggfäste 
 » 1 st lans 
 » 1 st bruksanvisning

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

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

SÅ FUNGERAR AVD SOM SLÄCKMEDEL
AVD kyler ner det brinnande materialet,  kväver branden genom att  
det skapas  ett temperaturbeständigt skikt som förhindrar syretillför-
seln. 

BRANDKLASSER 
Brandklassen anger vilken typ av bränder man kan släcka. Klasserna 
är angivna med piktogram. I tillägg till att släcka bränder i litiumbat-
terier och fasta metaller kan FS6-LH  också användas mot mindre 
klass A-bränder. 
A klass | Organiska material som trä, papper, tekstilier. 
 
VIKTIGT VID SLÄCKNING AV BRAND I LITIUMBATTERIER
Se alltid efter utrymningsmöjligheter först. Närma dig aldrig en brand 
som snabbt sprider sig eller då utrymningsvägarna kan bli block-
erade. Var alltid försiktig om du närmar dig en brand, speciellt vid 
släckning av batteribränder, på grund av det explosiva förlopp som 
kan uppstå. AVD skall påföras med en svepande rörelse från 1-2 m 
avstånd. Påför släckmedlet i omgångar och från flera riktingar om 
möjligt. Påför släckmedlet tills behållaren är tom. 

»  BRUKSANVISNING HOUSEGARD FS6-LH AVD LITHIUM EXTINGUISHER CE 4,8LIT

HUR DU ANVÄNDER BRANDSLÄCKAREN
 » Dra ur säkringen. 
 » Håll lansen med ett fast grepp och rikta mot branden. 
 » Tryck ner handtaget så att brandsläckaren utlöses. 
 » Påför släckmedlet i omgångar och från flera riktingar från 1-2 m 
avstånd.

VIKTIGT: BRINNANDE LITIUMBATTERIER KAN EXPLODERA OCH 
PARTIKLAR KAN SKJUTAS FLERA METER RUNT OM. ANVÄND DÄR-
FÖR SKYDDSGLASÖGON VID SLÄCKNING AV BRÄNDER I LITIUM-
BATTERIER.

UNDERHÅLL OCH KONTROLL
För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och HOUSE-
GARDs serviceinstruktioner. Släckmedlet i FS6-LH skall bytas ut vart 
3:e år.

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 special-
utrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast 
HOUSEGARD specificerat släckmedel och 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. 
 » 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 släckmedel. Detta är inte giftigt, men 
kan irritera ögon och hud. 

 » Om släckningsmedlet kommit i kontakt med ögon/hud: Ögon: Skölj 
med vatten i tio minuter. Hud: Tvätta noggrant med tvål och vatten. 
Vid inandning: Sörj för frisk luft och vila. Vid förtäring: Drick två glas 
med vatten. Om symptomen på irritation fortgår, kontakta läkare.

 » Släckaren skall förvaras frostfritt, minimum + 5 °C.
 » Vid bortskaffning, lämna brandsläckaren till närmsta återvinning-
scentral. 
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