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INSTRUKCJA OBSŁUGI GAŚNIC PRZENOŚNYCH POD CIŚNIENIEM F/Es-MOBIAK S.A.

Gaśnice przenośne pod stałym ciśnieniem “X” są obsługiwane w trzech kolejnych krokach:

1. Wyciągnij zabezpieczenie
Zabezpieczenie należy usunąć, wyciągając je palcem. 

Podczas wyciągania usunie się również plastikowa uszczelka.
 Zabezpieczenie zapobiega przypadkowemu uruchomieniu gaśnicy. 

Po wyjęciu tych elementów gaśnica jest gotowa do działania po wykonaniu następujących
czynności:

2. Celuj w podstawę ognia
Gaśnicę należy umieścić jak najbliżej podstawy ognia, mając na uwadze bezpieczeństwo
użytkownika. Skieruj ogień w taki sposób, aby dysza była skierowana w stronę podstawy

ognia. Dysza może znajdować się na głowicy zaworu lub na wężu.

3.   W  ciśnij dźwignię zaworu  
Wciśnij dźwignię zaworu. Następnie materiał gaśniczy będzie kierowany przez rurę, zawór i

dyszę do ognia, ze względu na różnicę ciśnień wywołaną gazem napędowym.
Rozpyl zawartość na płonącą powierzchnię starając się przykryć ją z boku na bok, eliminując
ogień. Poczekaj chwilę, aby zobaczyć, czy ogień zgasł. Jeśli nie, powtórz krok 3 i kontynuuj

rozpylanie celując w podstawę ognia.

PRZECHOWYWANIE
Podczas przechowywania gaśnica musi pozostawać w pozycji pionowej. 

Przechowywać z dala od wpływów środowiska 
(bezpośrednie słońce, nadmierna wilgoć i inne źródła ciepła). 

W przypadku przechowywania razem z innymi gaśnicami zaleca się przestrzeganie procedury
FiFo.

Montaż gaśnicy:
Zainstalować gaśnicę pionowo, korzystając z odpowiedniego wieszaka.

 Nie umieszczaj gaśnic w pobliżu grzejnika lub w pobliżu źródła ciepła, ponieważ może to
spowodować uwolnienie ciśnienia z zaworu bezpieczeństwa.

OGLĘDZINY:
Upoważniony personel użytkownika powinien regularnie sprawdzać stan gaśnicy,

przynajmniej co trzy miesiące. Gaśnicę należy sprawdzić pod kątem widocznych oznak
zużycia lub korozji.

TYLKO pracownicy firm posiadających autoryzację MOBIAK potiwerdzoną certyfikatem mogą
podejmować się ładowania, naprawy lub wymiany jakichkolwiek uszkodzonych części 
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gaśnicy. Części te mogą być wymieniane wyłącznie na komponenty określone przez
producenta.

KONTROLA I KONSERWACJA:
Producent zaleca, aby poniższe czynności były stosowane wyłącznie przez kompetentną

osobę lub autoryzowane firmy 
(tj. osoba lub firma posiadająca świadectwo szkolenia MOBIAK)

Przeprowadzaj coroczną szczegółową kontrolę zewnętrzną wszystkich części gaśnicy.
W razie potrzeby doładuj. Napraw lub wymień wszystkie wadliwe części lub komponenty,

postępuj zgodnie z instrukcją serwisową producenta.

Przeprowadzaj coroczną kontrolę sprzętu i materiału gaśniczego dla następujących typów
gaśnic:

Proszek
Na bazie wody (woda, woda z dodatkiem, premiks itp.)

Gaśnice gazowe (CO2 i Clean HFC236-ea) powinny być monitorowane wagowo. w przypadku
utraty wagi gaśnicę należy uzupełnić.

W przypadku gaśnic HFC uzupełnianie i odzyskiwanie środka gaśniczego musi odbywać się w
autoryzowanych ośrodkach odzysku i napełniania związków fluorowanych, zgodnie z

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 304/2008.
Gaśnica powinna zostać poddana próbie hydrostatycznej przy ciśnieniu próbnym wskazanym

na butli, ilekroć jest to konieczne podczas corocznego przeglądu gaśnicy, a w każdym razie
nie rzadziej niż raz na 10 lat. W tym momencie butla i zawór muszą zostać sprawdzone pod

kątem wszelkich wewnętrznych lub zewnętrznych uszkodzeń lub oznak korozji.

PIERWSZA POMOC:
W przypadku wdychania usunąć do otwartego, dobrze wentylowanego miejsca.

 W przypadku stwierdzenia zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. 
W przypadku utrzymywania się jakichkolwiek objawów należy zwrócić się o pomoc lekarską.

Zachowaj gaśnicę w celu odniesienia się do materiału gaśniczego.

RECYKLING:
Gaśnica może być poddana recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi

przetwarzania odpadów. Przed oddaniem do recyklingu gaśnica musi zostać
rozhermetyzowana. Należy zachować ostrożność w przypadku gaśnic HFC, które są zgodne z
powyższym rozporządzeniem nr 304/2008 dotyczącym odzyskiwania i napełniania związków

fluorowanych.
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