
 
KASUTUSJUHEND FIREPHANT FP1V1 (1KG) - FP2V1 (2KG) KUIVPULBER ABC TULEKUSTUTI 

 

CE vastavusdeklaratsioon seadmele nagu on sätestatud artiklis 3 (2) Euroopa surveseadmete direktiivis 97/23/EEC. 
GPBM Nordic AB Argongatan 2B SE-431 53, Mölndal ROOTSI 
Tõendab, et järgmist tüüpi survestatud kustuti: Permanentne survestatud vesi-, vaht-, kuiv pulber kustutid. (Täpsem tüübitähistus esietiketil) 
Vastab: surveseadmete direktiivile 97/23 EEC Euroopa standardile SS EN 3 Üldtunnustatud reeglitele (Sound Engineering Praxis) 
Vastavushindamise kord surveseadmetel ja hoidikul põhineb B + C1 moodulitel ja Euroopa direktiivi 97/23/EEC (Lisa III) ja/või artiklil 3 (3) Direktiivil 
97/23/EEC. Manomeetrid ja rõhuindikaatorid, voolikud ja/või pihustid, mis on paigaldatud ja kõik muud rõhku sisaldavad seadmed, mida ei ole 
mainitud eespool, on kohaldatud Artikli 3 (3) Direktiivi 97/23/EEC-ga. 

 

TÄNAME et valisite Firephant tulekustuti. Meie 
tulekustutid on disainitud tõhusaks ja pikaks kasutuseks. 
Pakett sisaldab järgmisi esemeid: 1 tulekustuti, 1 
seinakinniti, 1 kasutusjuhend. 

 
ENESEKONTROLL 
Tulekustuti lahtipakkimisel kontrollige, et manomeetri 
osuti on rohelises sektoris. Kontrollige, et splint on 
paigas ja plommitud. Jälgige manomeetriga survet 
korrapäraselt, vähemalt üks kord kuus. 

 
RAKENDUSED 
Teie uus Firephant tulekustuti sisaldab ABC pulbrit, mis 
kustutab puidu, paberi, tekstiili, tuleohtlike vedelike ja 
kemikaalide tulekahjud. Samuti võib seda kasutada 
elektriseadmete põlengute puhul (kuni 1000 volti). 
Elektriseadmete tulekahjude kustutamisel tuleb alati 
hoida ohutusse (vähemalt 1m) kaugusesse. 

 
KUIDAS PULBERKUSTUTI TOIMIB? 
ABC pulber reageerib keemiliselt tulega. Pulber 
katkestab tuld toitva keemilise ahelreaktsiooni. Üks 
suurimaid pulberkustuti eeliseid võrreldes teist tüüpi 
kustutitega on see, et isegi väike kogus pulbrit kustutab 
tulekahju. Selleks, et vältida tulekahju uuesti süttimist, 
näiteks puidu, paberi ja tekstiili puhul, võib osutuda 
vajalikuks kustutada materjal lisaks ka veega. 

 
TULEKUSTUTI KASUTAMINE: 
1.   Tõmba välja splint 
2.   Suunake pihusti tulekahju keskmesse 
3.   Pigista nuppu 
4. Liikuge pihustiga tulekahju kohal, kuni see on 
täielikult lõppenud. 

 
PAIGALDUS 
Tulekustutil on kaasas seinakinniti. Kui tulekustuti 
paigaldatakse välitingimustesse või saastunud 
keskkonda, siis on vajalik see paigutada spetsiaalsesse 
kappi. Kustuti peab olema kergesti ligipääsetavas ja 
nähtavas kohas. 

 
HOOLDUS JA KONTROLL 
Visuaalsed vaatlused omaniku poolt peavad toimuma 
korrapäraselt ja vähemalt üks kord kuus. Visuaalse 
kontrolli läbiviimisel tuleb tagada: 
• Kustuti on õigesti paigaldatud ja asub sellele 
määratud kohas; 
• Kustutit ei ole kasutatud ja see ei ole kahjustatud ning 
sellel ei ole puuduvaid osasid; 
 

• Manomeetri näidik peab olema rohelises sektoris. 
•Lase tulekustutit kontrollida spetsialisti poolt      
vähemalt iga kahe (2) aasta tagant. 
• Kustuti hooldus tuleb teostada 10.a möödudes. 
 

SURVESTATUD TULEKUSTUTI - OHUTUSREEGLID 
Enne kustuti paigaldamist ja kasutamist lugege 
kasutusjuhend hoolikalt läbi. Kui võimalik, teavitage ka 
teisi kasutajaid selle kasutusjuhendi sisust. 
• Loe kustuti tagaküljel olevat silti, ja tee kindlaks, et 
see sobib kasutamiseks antud piirkonnas. 
• Mitte kunagi ei tohi kustuti otsikut suunata inimeste 
või loomade suunas. Tulekahju kustutamisel riietel 
hoidke ohutusse kaugusesse (vähemalt 1m). 
• Tulekustuti on rõhu all! Mitte kunagi ei tohi kasutada 
jõudu selle avamisel. 
• Kui kustuti on tühi viige see selleks ettenähtud 
jäätmekeskusesse. 
• Autos või veoautos kasutage kindlat hoidikut/kinnitit, 
mis kaitseks kustutit vibratsiooni jm-de tegurite eest. 

 
SEINALE KINNITAMINE 
Erinevad seina konstruktsioonid nõuavad erinevaid 
seina kinnitusi. Kui te pole kindel kustutiga komplektis 
olevate tüüblite ja kruvide suhtes, soovitame nõu 
pidada tulekustuti edasimüüjaga. 

 
GARANTII 
5-aastane garantii kehtib rõhu langusele. Garantii 
kehtib 5 aastat alates toote tootmise kuust. Garantii 
eeldab, et esialgne plomm on terve ja toode ei ole 
avatud, kasutatud, täidetud või läbinud muud füüsilist 
sekkumist nõudvat tegevust. Garantii kehtib ainult siis, 
kui toodet kasutatakse ja säilitatakse normaalsetes 
tingimustes ja keskkonnas. Garantii ei kehti, kui toode 
on säilitatud söövitavas või muul viisil ebasoodsas 
keskkonnas, või mingil muul põhjusel kahjustatud selle 
ladustamisel või kasutamisel. 

 
MAALETOOJA:  
Tulipunane OÜ 
www.tulipunane.ee, info@tulipunane.ee,  
Tel. +372 6 200 542 
 
 

http://www.tulipunane.ee/
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