Bruksanvisning – RDC
Oppblåsing og pakking
Oppblåsing

Ventilene må settes i fylle/brukestilling hvis dette ikke er gjort
ved sammenpakking. Den lille gule tappen i midten av ventilen
vris slik at den spretter opp. Da går det å fylle luft inn i båten,
men luften går ikke ut. Hvis det ikke går an å trykke den gule
tappen ned er den i tømmestilling og må vris slik at den
spretter opp til fylle/bruke stilling.
DETTE ER VIKTIG, HVIS IKKE GÅR LUFTEN UT AV BÅTEN NÅR
SLANGENE KOBLES FRA.
Fylleslangen kobles til alle tre ventilene. Bajonettkoblingen
settes ned riktig, så vris slangen først mot venstre, for deretter
og slippe den slik at den automatisk vris mot høyre. Da låser
slangen seg på plass. Dette bør det trenes på slik at alle
brukere er fortrolig med fyllingen. Koble så til tilkoblingen på
trykkluft flasken. Fyll luft, steng så snart båten er hard eller når
en overtrykks ventil blåser. IKKE ÅPNE FLASKEN HELT OPP,
FYLL ROLIG!
- Skru på lokket slik at luft ikke utilsiktet lekker ut.
RDC er nå klar til bruk.
- Skal årene brukes må de monteres sammen.
- Ikke bruk skarpe isbrodder på skoene. Vi anbefaler Yaktrax
brodder.
- Ispigger bør brukes med forsiktighet sammen med RDC.
- Redningsmann skal bruke vest og helst hjelm.
- Tau brukes for å dra RDC raskt inn til land ved overflate og
isredning.

RDC skal ikke brukes i rennende vann uten opplæring
i elveredning og riktig sikkerhetsutstyr

Ikke bruk verktøy på
den gule tappen deler
i ventilen.

Montering av taufeste
Monter de medfølgende stroppene som vist på bildene. Dette gir en
bedre kraftfordeling, en stor fordel ved bruk av RDC som
arbeidsplattform i rennende vann.

Sammenpakking
Båten settes/legges på siden. Ventilene åpnes ved å skru av
ytterste lokk. Trykk den lille gule tappen ned og vri til åpen
posisjon. Press mest mulig av luften ut.
Brett båten fra enden. Brett inn baugen, brett den en gang til slik
at den kommer til midten av båten. Gjør det samme fra andre
siden.

Når begge sider er brettet inn to ganger mot midten, brettes
begge sider sammen og resten av luften kan presses ut. Sett på
stroppen rundt båten, ikke stram hardt.

Finn ventilene og vri ventilene til fylle-/brukestilling. Hold den
gule ventilen inne mens resten av luften i kammeret slippes ut.
Gjenta dette med alle ventiler og kamrene. Nå kan reimen
strammes hardere.
Nå er RDC minst mulig og klar til bruk med fylleventilene i riktig
brukstilling.
Skyll og tørk båten, legg den så i baggen. Det er plass til luftflaske
og fylleslanger. Årer i egen bag.
Det vil alltid komme litt luft ut fra skjøtene på RDC, små
luftbobler kommer fra sveisingen og medfører ikke tap av luft
som foringer bruken. For mer info:
hodeovervann.no/info/bruksanvisninger
VI OPPFORDRER TIL Å SE MEDFØLGENDE DVD FOR RIKTIG
BRUK.

RDCen må ikke lagres med trykk i gulvet!!

Hurtig Bruksanvisning RDC
1. Ta båten ut av baggen og rull den ut
2. Påse at alle ventilene i RDCen står i lukket posisjon.(gul topp på ventil skal stå oppe)
3. Koble på fylleslangen på de tre ventilene i RDCen
4. Koble på den andre enden av fylleslangen til luftflasken
5. Åpne ventilen på luftflasken helt opp
6. Når overtrykksventil på RDC blåser(normalt den i gulvet) er RDCen full.
7. Koble av slanger og sett på lokk på ventiler

8. RDCen er klar til å redde liv

Ta gjerne kontakt med oss på tlf 922618844 for brukertips. Hilsen Hode Over Vann
NB! Ikke bruk verktøy på den gule tappen i ventilen. Hvis den er vanskelig å trykke inn, må
ventilen løftes fra underlager ved å ta tak i ytterkant av ventilen.

