Bruksanvisning NRS Rapid Rescuer Flytevest.
Tilpassing av vesten:
Vestens hurtigfrigjørende belte skal tres slik bilde
trykt inne i vesten viser ved bruk med tau i ryggen.
Som flyteplagg uten bruk av tau i ryggfeste kan
stroppen tres rett igjennom plast spennen.
Alle stropper skal strammes for å sikre god
passform og forhindre at vesten sklir opp på
kroppen. Tre på hver side, begynn nederst og stram
oppover. Tilpass også skulderstroppene.
Sikkerhets fløyte anbefales og kan festes slik at den er
lett tilgjengelig.

Personlig
sikkerhetslys(ekstrautstyr)
kan med fordel festes på
skulder slik at lyset synes
i vann fra flest mulig
vinkler
(Bilde kan avvike litt fra
vest de forskjellige
modeller) .











Kniv(ekstrautstyr)
festes i de firkantete
festepunktene.
(bilde kan avvike litt
fra modell til modell)

Vesten er kun et flyteplagg og snur ikke bevisstløse personer med ansiktet opp i vannet.
Vesten skal brukes ved all innsatts i nærheten av vann hvor det kan forkomme risiko for og uforutsett
havne i vannet.
Vesten er beregnet som flyteplagg ved overflateredning og elveredning. Vesten skal ikke brukes til
elveredning av ukyndige personer. Vi anbefaler godkjente elveredningskurs av typen IRIA eller
Rescue3.
Vesten er konstruert for personløft, men er ingen klatresele, ved arbeid i høyden må godkjent kropps
sele brukes under vesten.
I mørket anbefaler vi markeringslys på vesten, dette bør festes høyt på vesten. Slik at det er godt over
vannflaten. Kniv bør også være med når tau brukes.
Vesten skal ikke brukes som sitteunderlag, da flyteevnen reduseres.
Lagres ikke under press, da flyteevnen reduseres.
Vesten strammes godt rundt kroppen ved å stramme nederst først og så i rekkefølge oppover strammes
alle spenner.
Oppdrift – 9,98 kg

Rapid Rescuer er godkjent etter strenge krav fra som flytevest for redningspersonell - US Coast Guard Class V
Gul modell har ikke CE merket, men er CE typegodkjent som de røde.
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