SV

INSTRUKTIONSBOK

OBS! Läs noggrant igenom den här informationen innan ni använder enheten
Varning! Minimum 1 meters säkerhetsavstånd vid eldbekämpning. Placera enheten utom räckhåll
för små barn. Åldersgräns 18 år. Rikta inte enheten mot människor eller djur. Undvik att vidröra
munstycket direkt efter avfyrning (risk för brännskador). Använd inte MAUS i ett fordon i rörelse
om föraren är beroende av fri sikt. Låt inte kroppsdelar vara placerade framför munstycket under
släckningsprocessen.
Information MAUS Xtin Klein släcker eld med kaliumbaserad rök. Den producerar inga släckrester
och röken är helt giftfri. Ingen explosionsrisk vid brand eller extremt tryck (kollision). Funktionsduglig i
temperaturerna -20°C – +60°C. Om enheten plockas isär upphör garantin och det finns stor risk för
personskador. Förvaras på en torr och ventilerad plats – ej bland lättantändliga artiklar. Garantin gäller 5
år från produktionsdatum (se märkning på skaftet på enheten). CE märkt och certifierad av RINA S.p.A.
Brandklasser MAUS Xtin Klein är certifierad av RINA S.p.A. i klass B (flytande bränsle som exempelvis
olja, bensin och tändvätska) och klass C (gasbränder som exempelvis gasol och ammoniak). Utöver
klass B och C så klarar den av att bekämpa mindre bränder i klasserna A (trä, papper och plast), F
(matolja och matfett) och mindre el-bränder. Den klarar inte av att bekämpa brinnande metaller som
finns i exempelvis Bengaliska eldar och nödbloss.
MAUS Xtin Klein har begränsad släckningskapacitet och ska endast användas för mindre bränder i
startfasen. Skall ses som ett komplement till godkänd brandsläckare.
Pyroteknisk artikel. Explosivämne (nettovikt): 50 g. Typ: 4.10. Subtyp: 5.12. För defekta enheter eller
enheter med förbrukad produktlivslängd (5 år från
produktionsdatum) kontakta inköpsstället eller MAUS Produktspecifikation MAUS Xtin Klein
(info@mausxtin.com) för vidare instruktioner.
Kastlängd
3 meter
VIKTIGT! Börja med ett avstånd på minst 1 meter
när du börjar att bekämpa elden. När elden minskar
i styrka närma dig försiktigt elden för att släcka den
helt. Viktigt att all ”aerosol” (den kaliumbaserade
röken) hamnar på elden.

Tömningstid

9 sekunder

Längd

242 mm

Diameter

Ø 53 mm

Nettovikt

480 ± 20 g

Aktiveringsknapp
Handtag

Aerosolgeneratorns kassett

Aktiveringsknapp

Aerosolgeneratorns
kassett
Munstycke

Handtag
Manuell säkring

För mer information:
www.mausxtin.com
MAUS är ett
registrerat varumärke.

