Bruksanvisning Rescue sled - RR4

Klargjøring til bruk
1. Rull ut båten
2. Koble regulatoren til trykkluftflasken
3. Koble enden av slangen til en av de tre fyllepunktene og
fyll luft til kammeret er harde eller overtrykksventilen
blåser. Påse at ventilen står oppe i lukket stilling ved
påfylling.
4. Koble av fylleslangen og sett på lokk.
5. Gjenta prosessen på de to andre luftkamrene
6. Sett sammen padleåren.

Denne skal stå opp slik at luft ikke kommer
ut, men bare inn. Trykkes ned og vris i
åpne stilling ved tømming. Ved lagring vris
den slik at den sprett opp til lukket stilling.
Klar for fylling.

Bruk av båten










Ved padling på stille vann eller is festes tau i baugen for hurtig å kunne trekkes tilbake til land
Båten padles enklest knestående med medfølgende åre frem til skadestedet
Ved to redningsmenn ligger en i dørken og den andre sitter over skrevs og padler
Fremme ved skadestedet dras pasientene opp bak på det utstikkende dekket og inn i båten
Linemenn på land drar baten i med tauet festet i baugen eller båten padles inn til land
For styring av båten som plattform i rennende vann er det to festepunkter foran på hver
side(viktig at begge brukes i strømmende vann – bruk en slynge mellom begge
festepunktene) og to festepunkter på hver side i bakkant for mothold og styring
Båten skal ikke brukes i rennende vann ut opplæring i elveredning
Oppbevar ikke RR4 med trykk i bunnen
Under båten er det en stropp for å snu eventuelt veltet båt

Etter bruk







Båten skylles og tørkes
Sett ventilene i åpen stilling
Pakkbåten sammen ved å ta baugen og brett inn i båten og fortsett å brett den sammen
Vri ventilen i lukket stilling klar for fylling
Sett på stroppen
Legg båten i baggen sammen med åren og fylleslangen
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