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BALTIC LifeSaver Manual

A. Sådan fungerer LifeSaver
Tillykke med dit valg af redningsudstyr!

LifeSaver er en selvoppustelig, hesteskoformet redningskrans beregnet til brug på
alle bådtyper, såvel store og små. LifeSaver er lille og let og er derfor både enkel
at opbevare og at bruge. Størrelsen og den lave vægt gør, at den er meget let at
kaste og rammer det rigtige sted. LifeSaver er selvoppustelig og aktiverer, når den
rammer vandet.
Den hesteskoformede redningskrans (1) og den vandfølsomme oppustningsmekanisme (3) beskyttes af en vandtæt kappe (2). Når LifeSaver kastes, åbner den sig
cirka 1 - 2 centimeter og blotter på den måde den del af mekanismen, der aktiveres
af vand. Når LifeSaver lander i vandet, udløses mekanismen og den hesteskoformede redningskrans pustes op. Den åbne kappe sidder fast i den hesteskoformede
redningskrans med en snor og virker som et drivanker (for at forhindre at kransen
blæser væk).

B. Sådan anvender du LifeSaver

Når uheldet er ude (1) tag LifeSaver ud af holderen (2) Kontroller at clips er fjernet
(3). Kast LifeSaver tæt på. Det er let at ramme præcist (4). LifeSaver er selvoppustelig!
(5) Tag LifeSaver over hovedet, og spænd selen (6).
Hvis LifeSaver ikke puster sig op automatisk, skal den pustes op ved
hjælp af det manuelle mundstykke.

1. Genopladning af den automatiske oppustningsmekanisme:
• Skru UML-udløseren (3b) af.
• Skru gascylinderen (3c) af.
• Kontroller oppustningsmekanismen. Tryk på den H-formede knap for at kontrollere, at den stift, der udløser gascylinderen fungerer.
• Skru en ny UML-udløser i. Stram den.
• Skru derefter en ny gascylinder (3c) fast! Spænd!

2. Inden den hesteskoformede redningskrans foldes, skal den
tømmes helt for luft.
Fjern beskyttelseshætten fra det manuelle mundstykke, vend det og tryk det mod
åbningen. På den måde åbner du ventilen, der ellers hindrer redningskransen
i at blive tømt for luft. Al luft skal tømmes fra kransen, da den ellers ikke kan
foldes og pakkes korrekt sammen.

3. Sådan foldes den hesteskoformede redningskrans:
• Læg snoren (7) ned i den halvdel af kappen, hvor den ikke er fastgjort, og placer
den foldede krans med oppustningsmekanismen (3) opad ovenpå snoren. Fold
selen en gang, og læg den derefter mellem kransen og yderdelen af kappen.
Sæt en elastik tre gange rundt.
• Luk LifeSaver og kontroller, at åbningsmekanismen sidder korrekt i begge sider.
Tryk den ordentligt fast! Kontroller, at kappen åbner sig 1 – 2 cm og bliver der.
Placér LifeSaver i holderen, og sæt clipsen på.
OBS! • Sørg for, at snoren ikke vikles omkring redningskransen!

Hvis clipsen stadig sidder på når LifeSaver kastes, pustes den
hesteskoformede redningskrans ikke op, når den rammer vandet!
For at undgå personskader skal LifeSaver altid kastes ved
siden af den forulykkede, ikke direkte på den forulykkede.

C. Opbevaring
LifeSaver kan opbevares på tre måder, i en holder (tilbehør), i et specialfremstillet
opbevaringsrum (tilbehør) eller et sted på båden, hvor den er beskyttet mod vand,
men så med clipsen på plads. Clipsen fjernes inden LifeSaver anvendes. For at opnå
den bedste tilgængelighed anbefales det, at LifeSaver opbevares i holderen (med
clips) eller i opbevaringsrummet (uden clips). Den placeres med fordel et sted, hvor
den er let tilgængelig fra førerpladsen eller lignende.
Hvis LifeSaver fjernes fra holderen eller hvis clipsen ikke er på plads,
åbner den sig 1- 2 cm. Dette er helt normalt. Klem kappen sammen, og
sæt LifeSaver tilbage i holderen, eller sæt clipsen på.
Når LifeSaver er åben: Beskyt den mod vand. Hvis vandet kommer i
kontakt med udløseren pustes LifeSaver op!
Hvis man vil forhindre ufrivillig oppustning og en deraf følgende skade, skal
man sørge for, at der ikke er vand i det rum, hvor LifeSaver opbevares.

D. Vedligeholdelse

LifeSaver er konstrueret med henblik på største pålidelighed og kan anvendes året
rundt. For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at LifeSaver anvendes korrekt.
Dette indebærer en årlig kontrol og udskiftning af følsomme dele.

Årlig vedligeholdelse
Åbn kappen og kontroller datomærkningen iht. beskrivelsen nedenfor. Kontroller, at
kappen holdes ordentligt sammen og ser tæt ud, når clipsen sidder på.
UML-udløseren (3b) er datomærket på siden (EXPDATE (måned)(år)). Hvis datoen
er overskredet eller hvis den grønne indikator mangler skal LifeSaver genoplades.
Brug LifeSaver genopladningssæt. Følg fremgangsmåden for genopladning.
Vi anbefaler, at kontrollere LifeSavers funktion i forbindelse med udskiftning af
UML-udløseren (kast LifeSaver i vandet).
Bemærk! Hvis datommærkningen på UML-udløseren er overskredet, og LifeSaver ikke
er aktiveret, er det nok bare at udskifte UML-udløseren. Spørg hos din lokale forhandler
efter løse udløsere - art. 2520.

Når LifeSaver ikke er i brug
LifeSaver er beregnet til brug året rundt, men hvis den ikke er i brug om vinteren,
anbefales det at opbevare den indendørs og på et tørt sted.

E. Genopladning (Se billedafsnit E+G)

Efter brug skal LifeSaver kontrolleres og genoplades. Dette gøres med
LifeSaver genopladningssæt 2565.

For at sikre en fejlfri funktion af LifeSaver er det vigtigt, at den er ren og tør inden
den genoplades. Hvis LifeSaver har været anvendt i saltvand, skal den skylles og
derefter tørres. Den tørrer bedst ved at brede den hesteskoformede redningskrans
ud og lade den ligge ved stuetemperatur i to døgn. Vend den en gang imellem. Når
den hesteskoformede redningskrans er tør, skal den tømmes for luft. Det sker via
det manuelle mundstykke.
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• Brug kun LifeSaver genopladningssæt 2565.

F. Tilbehør

• Holder 8903
• .Indbygningsrum 8904
• Genladningssæt 2565 (Udløser alene: 2520)

G. Dele
1
2
2b
3
3a
3b
3c
3d
4
5
6
7
8

Hesteskoformet redningskrans
Kappe
Åbningsmekanisme
Automatisk oppustningsmekanisme
Oppustningsmekanisme
UML-udløser
Gascylinder
Udløsningsindikator
Manuelt mundstykke
Refleks
Sele
Snor
Clips

Risici i forbindelse med forkert brug af
LifeSaver 8565
Forkert brug eller opbevaring
Kontroller, at 8565 opbevares eller monteres et sted, hvor den ikke
udsættes for ydre påvirkninger. 8565 indeholder en trykbeholder, hvilket kan medføre begrænsninger i forbindelse med flytransport. 8565 bør
derfor heller ikke udsættes for høje temperaturer (maks. 50ºC). 8565
bør ikke opbevares sammen med brændstof, opløsningsmidler eller andre
kemikalier.
En beskadiget 8565 kan pustes op automatisk selvom den sidder i
holderen eller clipsen er monteret. Sørg derfor for at opbevare en eventuel
beskadiget LifeSaver på et tørt sted.

Forkert genopladning
Hvis genopladning og pakning ikke udføres korrekt og med de oplyste
originaldele, kan resultatet blive utilsigtet oppustning, eller at den automatiske oppustning ikke fungerer korrekt eller eventuelt helt udebliver.
For korrekt genopladning, se anvisningerne på pakken, der følger med
genopladningssættet.

Når clipsen er på
Clipsen skal fjernes, hvis LifeSaver skal kastes ud til en forulykket. Fjernes
clipsen ikke fra 8565, pustes den ikke automatisk op.

I nødsituationer
For at undgå personskade skal LifeSaver altid kastes ved siden af den
forulykkede, ikke direkte på den forulykkede.
Hvis LifeSaver ikke puster sig automatisk op, skal den pustes op ved hjælp
af det manuelle mundstykke.
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