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Inleiding 
 
Lees dit voordat u uw Firemill 

gebruikt Voordat u Firemill voor de 

eerste keer gebruikt, moet u deze 

gebruiksaanwijzing lezen. Het 

beschrijft hoe Firemill moet 

worden gebruikt en welke 

voorschriften er zijn. 

 
Geen vervanger 

Firemill is een aanvulling op uw 

standaard handbrandblusser, het is 

geen vervangend product.. 

 

Over Firemill 
 
Tijd is van essentieel belang bij het 

bestrijden van een brand. Als snel wordt 

begonnen met blussen. Firemill is 

ontworpen om de implementatie tijd te 

verkorten door gemakkelijk toegankelijk en 

gebruiksvriendelijk te zijn. 

 

Functie 
 
Firemill is bedoeld om snel te reageren op 
kleine branden. Firemill is vooral geschikt voor 
kleine branden met vloeistoffen, oliën, gassen 
en elektrische apparatuur. 
 

• laat geen blusresten achter 
• vernietig het brandende materiaal niet 
• niet elektrische geleiden 
 

FFiremill is daarom bijzonder geschikt 

voor gebruik in keukens en elektrische 

apparatuur. 
 
Kooldioxide blust de brand  
Als blusmiddel gebruikt Firemill 

hetzelfde type koolzuurpatroon dat 

wordt gebruikt om water te 

carboniseren. Als de koolzuurpatroon 

leeg is, vul je je Firemill eenvoudig 

weer met een nieuwe koolzuurpatroon. 

De koolzuurpatroon is aan de 

onderkant van de brandblusser 

bevestigd en wordt beschermd door de 

brandblusserbehuizing.. 

 

Hoe werkt kooldioxide  
Koolstofdioxide is een kleurloos en niet 

giftig gas. Kooldioxide blust de brand 

door zuurstof af te schermen en te 

verdringen. Omdat de kooldioxide koud 

is, koelt het ook enigszins het vuur af, 

wat bijdraagt aan het blussen  



 

Het gebruik 

brandblusser 
 
Gebruik Firemill  
Met Firemill brandblussers kun je 

kleinere branden blussen. Gebruik bij 

grote brand uw brandblusser en bel de 

brandweer. 
 
Aktiveren Firemill  
1. Houd de brandblusser vast met het 

mondstuk naar de onderkant van de 
vlammen gericht.  

2. Draai de knop aan de onderkant van 
de brandblusser met de klok mee om 
de Firemill te activeren.  

3. Blus door de Firemill heen en weer 
te bewegen zodat het vuur gedoofd 
wordt. Met voordeel kunt u de 
afsluiter tijdens het blussen 
meerdere keren openen en sluiten.  

4. Blus indien nodig vaste stoffen na 
met water.  

5. Als de knop los zit of op de 
koolzuurpatroon schuift, kunt u de 
knop verwijderen en de 
koolzuurpatroon direct draaien. 

 

Kooldioxidepatroon 
 

U kunt Firemill kopen met of zonder 

koolzuurpatroon. Merk op dat de 

kooldioxide patroon verzegeld is en 

moet worden geïnstalleerd om de 

Firemill te activeren. Als de 

koolzuurpatroon wordt gebruikt, moet 

u deze vervangen door een nieuwe, 

zelfs als er nog gas over is. Een lege 

koolzuurpatroon kan bij Firemill 

Nederland door een volle worden 

vervangen. 
 
Koolzuur patroon verwijderen  

1. Houd de Firemill met één hand vast 
en draai de knop aan de onderkant 
tegen de klok in totdat de knop en 
het koolzuurpatroon uit de Firemill 
komen.  

2. Maak de koolstofdioxidecartridge 
los van de knop door de aluminium 
huls linksom te draaien terwijl u de 
kleinere plastic huls vasthoudt  

3. Verwijder de koolzuur patroon.  



 
Koolzuur patroon plaatsen  

1. Verwijder de verzegeling en de 
beschermkap van de nieuwe 
koolzuurpatroon. Plaats de 
beschermkap op de gebruikte 
koolzuurpatroon.  

2. Plaats de nieuwe cartridge in de knop 
(2) en draai de hulzen in de 
tegenovergestelde richting (3) totdat 
de cartridge stevig in de knop zit. 
Plaats de cartridge in de Firemill en 
sluit deze aan op de schroefdraad (4). 
Draai met de klok mee (5) tot hij 
onderaan staat.  

3. Terwijl je verder draait, wordt 
Firemill geactiveerd, hij is nu klaar 
voor gebruik.. 

 

Oefenen met uw gezin  
- Nieuwe patroon hervullen. We 

raden u aan Firemill uit te proberen als 

deze nieuw is, en ten minste eenmaal 

per jaar. Voel je vrij om van de 

gelegenheid gebruik te maken 

- om met je gezin te oefenen. 

Installeer na de training een nieuwe 

koolzuurpatroon zodat er altijd een 

volle patroon in uw Firemill zit. 
 

Laat kinderen onder de 7 jaar 

nooit de brandblusser gebruiken. 
 
Aangezien Firemill hervulbaar is, zou 

deze meerdere jaren meegaan. Daarom 

is het belangrijk om voor uw Firemill te 

zorgen. 

 

Zorg goed 

voor uw 

Firemill 
 
Verzorging en reiniging. Veeg 

de brandblusser af met een 

vochtige doek, eventueel met 

een mild schoonmaakmiddel. 
 

• Gebruik nooit oplosmiddelen of 
sterke schoonmaakmiddelen. Deze 
kunnen het polyethyleen plastic in de 
bodem en het mondstuk aantasten.  

• Dompel Firemill nooit onder in water. 

Als Firemill drassig wordt, laat het 
water dan weglopen en laat het voor 
gebruik goed aan de lucht drogen. 

Het risico bestaat dat het water 
tijdens het gebruik bevriest, wat de 

werking nadelig beïnvloedt.  



 

Algemeen 
veiligheidsregels 
 

Lees voor uw eigen veiligheid de 

gebruiksaanwijzing van de brandblusser 

voor gebruik. 
 

• Gebruik de brandblusser alleen bij 
kleine branden.  

• Richt de brandblusser tijdens 
gebruik nooit op mensen of dieren. 
Er bestaat een risico op 
koelingsschade (6).  

• Adem nooit koud gas van 
de brandblusser in.  

• Raak na gebruik nooit het 
mondstuk van de brandblusser 
aan. Er bestaat een risico op 
koelingsschade.  

• Plaats de brandblusser nooit in de 
buurt van een sterke warmtebron 
zoals een fornuis of element. Er 
bestaat explosiegevaar..  

• Gebruik alleen koolzuurpatronen die 
zijn goedgekeurd voor de 
brandblusser. Andere 
koolstofdioxidepatronen kunnen in 
de brandblusser passen, maar 
kunnen de werking nadelig 
beïnvloeden, de brandblusser 
vernielen of een veiligheidsrisico 
vormen..  

• Gebruik nooit een defecte 
brandblusser. Dit kan gevaarlijk zijn 
voor u en uw omgeving. 

 

Als de brandblusser beschadigd is of 

niet goed werkt, neem dan contact op 

met het verkooppunt of laat het ons 

weten via info@firemill.nl. 

 

Probeer het niet zelf te repareren. 

 

Veiligheidsinstructie 

voor de 

koolzuurpatroon 

• Bij transport moet de 
kooldioxidefles altijd worden 
losgekoppeld. 

• Laat kleine kinderen nooit 
de koolzuurpatroon 
hanteren 

• Bewaar de koolzuurpatroon nooit 
in de buurt van een sterke 
warmtebron zoals een fornuis of 
element. Er bestaat 
explosiegevaar.  



 

• De blusser is niet 
bedoeld voor 
commercieel gebruik. 

• Als de koolzuurpatroon beschadigd 
is, breekt of niet goed werkt, probeer 
het dan niet zelf te repareren. 

 

 

Garantievoorwaarden  
Firemill garandeert de functionaliteit van 

het product gedurende twee jaar vanaf 

de aankoopdatum. De garantie is alleen 

van toepassing op originele defecten, dat 

wil zeggen fabricagefouten of andere 

defecten die het product had voordat het 

werd verkocht. In het geval van een 

oorspronkelijke fout is Inventi Vidi 

verantwoordelijk voor het product dat 

wordt gerepareerd of dat u een nieuw 

product ontvangt. De garantie is niet van 

toepassing als het product is beschadigd 

door: 

 

• Ongeval dat zich heeft voorgedaan 
nadat u het artikel heeft gekocht 
• Verwaarlozing 
• Abnormaal gebruik 
• Dat u de verzorgings- en service-
instructies niet heeft opgevolgd 
 

Klachten  
Klachten over Firemill dienen een 

omschrijving te bevatten van de manier 

waarop u denkt dat het product defect is. 

Het moet worden geretourneerd binnen 

een redelijke termijn nadat u het defect 

heeft ontdekt en vóór het einde van de 

garantieperiode. Adverteer het artikel op 

de plaats waar u het heeft gekocht en 

neem de bon mee. 
 
Wanneer het product moet worden 

afgevoerd, moet het, in 

overeenstemming met nationale en 

internationale milieuvoorschriften, 

worden teruggebracht naar de plaats 

van aankoop of naar een door de 

gemeente aangewezen 

recyclingstation. 

 

 

 

  


