
 

 

 

 

 

 
 

Garancia levél
Garanciális feltételek: 

A gyártó felelős azért, hogy a termék az eladáskor 
megfeleljen a rá vonatkozó szabványoknak. (átadás a 
vevőnek), Továbbá garanciát vállal a termékre, annak 
eladásától számított 6 hónapig – mindezt azzal a feltétellel, 
hogy a terméket megfelelően telepítették, és a használati 
utasításban foglalt szabályoknak megfelelően használják.  A 
termék plombájának vagy egyéb mechanikai sérülésének 
esetén a garancia érvényét veszti. 

Technikai leírás és használati utasítás a LITH EX9 
készülékhez. 
    Alapvető adatok: 

Oltóanyag típusa:   AVD 
Oltóanyag tömege:   9.0 l 
Hajtó anyag:     Dusík + 3 % Hélium 
Maximáis tömeg:   15 kg 
Üzemi nyomás +20 °C mellett:   15 bar 
Maximális üzemi nyomás:   17.7 bar 
Tesztelési nyomás:    29 bar 

    A készülék leírása: 

A készülék egy hegesztett fém palackból áll, amely 
plombával ellátott kimeneti kar szeleppel van ellátva. A 
szelep egy fúvókával ellátott tömlőben végződik. A készülék 
por műanyaggal van bevonva, árnyalat: RAL 3000. A 
készülékhez tartozik egy az orientációs kontrolt szolgáló 
manométer, mely jelzi a tűzoltó készülék nyomását. A 
palackon található egy címke használati utasítással, 
esetenként információval a szervizről. A készüléket fali 
tartóval adjuk. 

     Használat: 

A készülék az A tűzosztályba tartozó tűz oltására tervezett 
és gyártott: 
A – szilárd, lánggal égő vagy izzó anyagok (fémek kivételével) 
pl. fa, papír, szalma, szén, textil, gumi. 
Max. 1000 V elektromos feszültség alatt álló anyagok. 
Minimális távolság az égő anyagtól: 1 m. 
Lítiumos elemek kezdeti tüzének oltására alkalmas. 
 

     

   Munkafeltételek: 

Feltételezett munkaképesség +5 °C és +60 °C közötti 
hőmérsékleti tartományban. Óvja fagytól! 

 
     Az elhelyezés módja: 

A tűzoltó készüléket úgy kell elhelyezni, hogy szükség esetén 
könnyen és gyorsan elérhető legyen. A hordozható tűzoltó 
készülék függőlegesen helyezendő fel az épületszerkezetre, 
esetenként, amennyiben az épületszerkezet ezt megengedi, 
vagy megkívánja, vízszintesen is felszerelhető. A függőleges 
épületszerkezetre felhelyezett tűzoltókészülék fogantyúja 
max. 1,5 m-re lehet a padlótól. A padlón vagy más vízszintes 
épületszerkezeten elhelyezett tűzoltókészüléket 
megfelelően be kell biztosítani eséssel szemben. A 
rögzítésre a mellékelt tűzoltó készülék tartó szolgál. 

    Használati utasítás oltáshoz: 

Tűz esetén vigye a tűzoltókészüléket az oltótérbe. Irányítsa 
a tömlőt fúvókával a tűzre és a szelepkar teljes lenyomásával 
aktiválja a tűzoltó készüléket. A termék működése (oltás) a 
szelepkar felengedésével bármikor megszakítható. 

     Ellenőrzés és a karbantartás szabályai: 

A termék megfelelő működésének biztosítása érdekében a 
gyártó rendszeres ellenőrzést javasol, legalább a következő 
mértékben: Havonta egyszer a termék (tűzoltó készülék) 
meghatározott személy általi vizuális kontrolja. A termék 
lehetséges károsodásának vagy annak előzetes 
használatának jeleit keresve. A terméket azonnal ki kell 
vonni a forgalomból, amennyiben: (1) hiányzik a biztosíték, 
(2) A tűzoltó készülék tömege a meghatározott minimális 
érték alá esik (3) a manométer nyomásmérőjének mutatója 
a piros mezőben van (4) A tűzoltó készülék mechanikai vagy 
egyéb sérülés jelét mutatja (pl.korrózió). 
Továbbá a gyártó vagy az általa erre a tevékenységre írásban 
felhatalmazott személy évente legalább egyszer 
szervizellenőrzésnek kell hogy alávesse a tűzoltó készüléket. 
5 évente egyszer időszaki ellenőrzésnek kell alávetni a 
terméket, és azt egy speciális műhelyben, mely az AVD 
oltóanyagot tartalamzó tűzoltó készülékek ellenőrzésére 



specializált és felszerelt. A készüléket minden használat után 
nyomástalanítani kell, majd egy meghatalmazott, képzett, 
hozzáértő személy meg kell hogy tisztítsa az egyes 
alkatrészeket, majd újra kell töltse a készüléket. A termék 
teljes mértékű munkaképességének fenntartása érdekében 
kizárólag eredeti termékeket és alkatrészeket használjon a 
gyártó utasításainak megfelelően! Használat előtt ne 
tesztelje a terméket! 
A tűzoltó készülék nyomás alatt van, a megfelelő működés 
érdekében fontos biztosítani, hogy ne érje mechanikai 
sérülés, korrozió, illetve ne legyen kitéve kedvezőtlen külső 
időjárási körülményeknek. (Különösen fontos, hogy ne 
tegye ki a terméket közvetlen napsugárzásnak, illetve 
túlzottan magyas vagy alacsony hőmérsékletnek. Miután 
kivonta a terméket a forgalomból, semmiképpen se 
semmisítse meg tűzben. Erre szakosodott cég által 
környezetbarát módon kell likvidálni. 
Az alapvető biztonsági szabályokkal összhangban járjon el, 
figyelembe véve a termék rendeltetését. A terméket 
kizárólag a termék karakterének megfelelő körülmények 
között tárolja és használja. A termék zárt térben való 
felhasználásra tervezett és alkalmas. A termék kezelése, 
raktározása, használata során mindig a gyártó által a 
használati utasításban meghatározottak szerint járjon el, 
kerülje a termék nem rendeltetésszerű vagy nem szakszerű 
használatát. A termék úgy van kivitelezve, hogy a benne 
található oltóanyag mennyiségével arányos mértékű tüzet 

tudjon eloltani. A termék használatakor ügyeljen a 
jellegéből adódó sajátosságaira, védje egészsgégét és 
vagyonát.  A termék helytelen telepítése vagy a termék 
használati utasításásaink be nem tartása a termék jelentős 
funkciócsökkenéséhez vagy teljes funkcióvesztéshez 
vezethet . 
 
A termék szállítólevelének aláírásával a vevő megerősíti, 
hogy megfelelően és elégségesen megértette a termék 
használati utasításában foglaltakat valamint a karbantartás 
szabályait, illetve ezt kielégítőnek találja. 

     Szerviz: 

A készülék installációját, karbantartását, javítását, töltését 
és ellenőrzését végzi: 
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.,  
Telephely: Rostislavova 1265, 686 01 Uherské Hradiště 
+420 604 707 074, tuzvedelem@hasicitechnika.com, 
www.cervinkafire.com  
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termék megnevezése HORDOZHATÓ TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK LÍTIUMOS ELEMEK OLTÁSÁRA 9 l 
termék típusa LITH EX9 
sorozatszám 

 

garancia idő Az eladás dátumától számított 6 hónap 
(a gyártó  fentiekben meghatározott garanciális feltételeinek betartása mellett) 
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