Návod na obsluhu přenosného hasicího přístroje
Návod ke spuštění:
Obsluha hasicího přístroje je jednoduchá a jednotlivé
kroky jsou zřetelně popsány přímo na jeho lahvi.
1. vytáhni pojistku!
2. nasměruj na oheň!
3. stiskni páku ventilu!
Jak hasit:
Zásah hasicím přístrojem při požáru je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující
proud hasiva musí směřovat vždy do ohniska požáru, resp. na hořící předměty - ne do
plamenů, přičemž je nutno neustále postupovat za požárem. Udržujte dostatečný odstup od
požáru, dávejte pozor, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na nežádoucí místa, nebo
abyste se při používání vodních přístrojů neopařili. Při hašení postupujte odspoda nahoru
(plameny jdou většinou nahoru) U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit
přerušovaně. Po uhašení dejte pozor, aby nedošlo k opětovnému vzplanutí.
Typy hasicích přístrojů:
Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem
hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy
požáru. Třídy požáru pro které je hasicí přístroj určen jsou
uvedeny na lahvi.
Třída A - požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty), jejich
hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje
vodní a pěnové.
Třída B - požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství (např. barvy a
laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto
třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
Třída C - požáry plynů (např. zemní plyn, propan-butan, vodík, svítiplyn, acetylen, metan).
Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové nebo plynové hasicí přístroje s
náplní CO2 (oxidu uhličitého).
Třída D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření
těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití
speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských
spotřebičích. Na tento typ požárů lze použít speciální hasicí přístroje.
Práškové hasicí přístroje jsou (na rozdíl třeba od vodních hasicích přístrojů) téměř univerzální
přístroje, které lze vedle hašení některých pevných látek použít také na hořlavé kapaliny a
plyny (např. propan-butan, benzín, oleje, karma) i na elektrické zařízení pod proudem.

Vodní hasicí přístroje jsou zase nejvhodnější pro hašení pevných hořlavých látek (dřevo, papír,
uhlí, textil), jejich nevýhoda je však v tom, že se jimi nesmí hasit zařízení pod napětím, nejsou
příliš účinné ani při hašení hořlavých kapalin (např. benzínu).
Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné zejména pro hašení hořlavých kapalin jako benzín, nafta,
olej. Na trhu jsou rovněž k dostání sněhové hasicí přístroje - ty jsou vhodné zejména na hašení
elektrických zařízení pod proudem (včetně jemné elektroniky a mechaniky), dále pak
hořlavých kapalin a plynů.
Existují také plynové hasicí přístroje, dražší ale vysoce účinný přístroj vhodný k hašení všech
materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek. Hasivo se bezezbytku rozptýlí, proto lze tento
typ použít při hašení automobilů, jemné mechaniky, počítačové techniky a jiných
elektronických zařízení.
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Kontroly:
Aby splnil svoji funkci, musí být hasicí přístroj provozuschopný, tedy udržován v řádném
technickém stavu. Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok (pokud např.
dokumentace výrobce nestanoví jinak), a také po každém použití.
Kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací,
které vlastní doklad opravňující je k uvedeným činnostem.
Pamatujte, že pokud hasicí přístroj jednou použijete (byť sebekratší dobu), je nutné dát přístroj
znovu naplnit a zkontrolovat. Kdybyste totiž proti požáru použili již částečně vyprázdněný
přístroj, mohli byste hasivo spotřebovat ještě před zdoláním plamenů.
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