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COUVERTURE ANTI-FEU
KOC GAŚNICZY 

DEKA NA HASENIE
Art.-Nr. / Nr art. / Prod. č: 1 29121 0 · BLD-02 · DIN EN 1869:2001

 Elimination des déchets: La couverture anti-feu peut être jetée dans les ordures ménagères.
 Utylizacja:  Koc gaśniczy można wyrzucić do zwykłego kosza na odpady domowe.
 Likvidácia: Deka na hasenie sa môže zlikvidovat’ s domovým odpadom. 

 Jeter après utilisation. POUR UNE SEULE UTILISATION!
 Po użyciu wyrzucić.  TYLKO DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU!
 Po použití zlikvidovat’. IBA NA JEDNORAZOVÉ POUŽITIE!

 Contrôle régulier: Contrôlez la couverture anti-feu régulièrement, au moins une fois  
 par an, pour voir si elle n’est pas endommagée. Jetez-la si elle présente des dommages.

  Regularna kontrola: Koc gaśniczy należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń  
(co najmniej raz do roku). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń koc należy wyrzucić.

  Pravidelná kontrola: Kontrolujte pravidelne deku na hasenie, minimálne raz ročne, na poškodenie. 
Zlikvidujte deku, ak vykazuje poškodenie.

 Mode d’emploi
1.) Retirer la couverture anti-feu du boîtier.
2.)  Recouvrir entièrement le matériel en  

flammes, arrêter l’alimentation de chaleur, laisser 
reposer la couverture anti-feu jusqu’au refroidis-
sement.

3.)  Si vous souhaitez aider une personne, recouvrez 
d’abord la personne avec la couverture anti-feu. 
Appelez ensuite les services de secours, si la 
blessure est très 

 grave.

 Instrukcja użytkowania
1.) Wyjąć koc gaśniczy z pojemnika.
2.)  Całkowicie zakryć palący się materiał, odciąć dopływ 

ciepła, pozostawić koc gaśniczy do schłodzenia.
3.)  W przypadku udzielania pomocy należy najpierw okryć 

osobę kocem gaśniczym. Następnie należy wezwać 
służby ratownicze, jeżeli obrażenia są bardzo ciężkie.

 Návod na používanie
1.) Vyberte deku na hasenie z nádoby.
2.)  Úplne zakryte horiaci materiál, vypojte prívod 

tepla, nechajte uloženú deku až do ochladenia.
3.)  Ak pomáhate osobe, najskôr zakryte osobu dekou 

na hasenie. Zavolajte záchrannú službu, ak je 
zranenie príliš vážne.
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 Instructions de pliage
1.)  Placez la couverture anti-feu sur une surface propre 

de sorte que les bandes sortent sous la couverture 
anti-feu et soient dans votre direction.

2.) Placez le bord gauche le plus possible vers la 
 droite de sorte que l’espacement des bandes 
 soit plus petit que la largeur du boîtier.
3.) Placez maintenant le repli gauche sur le bord gauche.
4.) Placez le bord droit sur le repli gauche.
5.) Placez le bord supérieur sur le bord inférieur.
6.) Placez le repli supérieur sur le bord inférieur.
7.) Entrez la couverture anti-feu pliée dans le 
 boîtier de sorte que les bandes pendent à 
 l’extérieur et refermez le boîtier.

 Instrukcja składania
1.)  Koc gaśniczy należy rozłożyć na czystej powierzchni, 

tak aby taśmy wychodziły spod koca i były ułożone w 
kierunku składającego.

2.)  Lewą krawędź nałożyć w kierunku prawej krawędzi, 
tak aby odstęp taśm był nieco mniejszy niż szerokość 
pojemnika.

3.)  Lewą cześć koca nałożyć na lewą krawędź.
4.)  Prawą krawędź nałożyć na lewą część koca.
5.)  Górną krawędź nałożyć na dolną krawędź.
6.)  Górną część koca nałożyć na dolną krawędź.
7.)  Złożony koc gaśniczy wsunąć do pojemnika, tak aby 

taśmy wystawały, a następnie zamknąć pojemnik.

 Návod na skladanie
1.)  Položte deku na hasenie na čistú plochu tak, 

aby sa premiestnili pásy pod deku na hasenie a 
ukazovali smerom k vám.

2.)  Posuňte l’avú hranu čo možno najviac vpravo, 
aby bola vzdialenost’ pásov o niečo menšia než 
šírka nádoby.

3.)  Potom položte l’avý záhyb na l’avú hranu.
4.)  Položte pravú hranu na l’avý záhyb.
5.)  Položte hornú hranu na dolnú hranu.
6.)  Položte horný záhyb na dolnú hranu.
7.)  Posúvajte poskladanú deku na hasenie do nádoby 

tak, že zvesíte pásy a opät’ uzavriete nádobu.
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