TÄRKEÄÄ

TIETOA

Ilmatäytteisistä Baltic pelastusliiveistä
Näin ne toimivat • Päivittäinen tarkistus ja vuosittainen huolto
Päivittäisen tarkistuksen ohjeet • Ilmatäytteisten pelastusliivien uudelleen lataus

Ilmatäytteiset pelastusliivit
Näin ne toimivat
Ilmatäytteisissä pelastusliiveissä on laukaisumekanismi, joka on
yhdistetty ilmatiiviiseen kammioon. Kaikissa 150 N pelastusliiveissämme on käsikäyttöinen kaasutäyttö, joka toimii vetämällä laukaisunarusta, sekä puhallusventtiili, josta liivi voidaan täyttää puhaltamalla.
Automaattimallissa on automaattinen kaasutäyttö toiminto.
Käsikäyttöinen liivi laukaistaan vetämällä laukaisunarusta rivakasti.
Kaasusäiliö täyttää liivin välittömästi.

Baltic 150 Winner tyhjänä

Automaattitäytössä käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään, liivin täyttyminen alkaa n. 3 sekunnin kuluttua veteen joutumisesta. Kaikissa automaattikäyttöisissä Baltic –pelastusliiveissä on myös käsilaukaisutoiminto, sekä puhallusputki, jota käytetään, jos liivi halutaan täyttää
puhaltamalla. Pelastusliivi tyhjennetään puhallusputken kautta.
Huom! Ponnekaasu on Baltic –pelastusliiveissä vaaratonta
hiilidioksidia, joka on elintarvike laatua.

Baltic 150 Winner täytenä

Heijastimet
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Varaosasarjan merkintä

Laukaisumekanismi
Laukaisunaru

Päivittäinen tarkastus ja vuosittainen huolto
Miksi tarkastus ja huolto on niin tärkeää?
Ilmatäytteiset pelastusliivit pitää tarkastaa ja huoltaa olivatpa ne
olleet käytössä tai eivät. Ilman päivittäistä tarkastusta ja vuosittaista
huoltoa voi ilmatäytteinen pelastusliivi lakata toimimasta. Päivittäisen
tarkastuksen voi käyttäjä helposti tehdä itse toimimalla seuraavalla
sivulla olevien ohjeiden mukaan.

Suosittelemme, että vuosittaisen huollon tekee valtuutettu
huoltopiste. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi suorittaa yksinkertaistetun
tarkastuksen itse. Huolto-ohjeet ja valtuutetut huoltopisteet ovat
kotisivuillamme osoitteessa: www.balticlifejackets.com

Ohje päivittäisen tarkastuksen tekemiseen
ilmatäytteisille pelastusliiveille
Tee seuraavat tarkastustoimenpiteet joka kerta, kun käytät ilmatäytteistä pelastusliiviäsi.
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Tarkasta kaasupullo

Kierrä kaasupullo irti ja tarkasta että sen päässä ei
ole reikää. Jos pullon päässä on reikä, se on käytetty
ja se täytyy vaihtaa. Seuraa tarkasti seuraavalla
sivulla tai varaosapakkauksessa olevia ohjeita.
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Tarkasta varmistinnasta ja sulake

Automaattimekanismi:
Tarkasta, että molemmat varmistinnastat ovat
paikoillaan. Jos joku vihreistä varmistinnastoista
puuttuu ja/tai kaasupullon päässä on reikä, tulee
pelastusliivi ladata uudelleen. Seuraa tarkasti seuraavalla sivulla tai varaosapakkauksessa olevia ohjeita.
Tarkasta, että sulake ei ole yli-ikäinen – katso
viimeiseltä sivulta ohje.

United Moulders automaattimekanismi

Halkey Roberts automaattimekanismi

Käsilaukaisumekanismi:
Tarkasta, että varmistinnasta on paikoillaan. Jos se
puuttuu, on kaasupullo käytetty ja se pitää vaihtaa.
Seuraa tarkasti seuraavalla sivulla tai varaosapakkauksessa olevia ohjeita.
United Moulders käsilaukaisumekanismi
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Liivin uudelleen pakkaaminen

Kierrä kaasupullo takaisin paikalleen (myötäpäivään)
laukaisumekanismiin käsin.
Huom! Jotta mekanismin iskuri voi tehdä reiän pullon
päähän, on tärkeää, että pullo ja sulake ovat kierretty
tiukasti paikalleen. Tarkasta, että laukaisunaru on
esillä, kun liivi on uudelleen pakattu.

4

Valitse oikea varaosasarja

Balticin ilmatäytteisiin pelastusliiveihin on merkitty
tuotenumero, joka ilmaisee liiviin tarkoitetun varaosasarjan. Merkintä on laukaisumekanismin vieressä.
Valitse merkinnän mukainen varaosasarja Baltic -jälleenmyyjältä. Tutustu varaosasarjoihimme takasivulla.

Halkey Roberts käsilaukaisumekanismi

Ilmatäytteisten pelastusliivien
uudelleen lataaminen ja tarkastus
United Moulders tai Halkey Roberts?
Riippuen mallista ja valmistusvuodesta on Baltic -liivit varustettu
Halkey Roberts tai United Moulders laukaisumekanismilla.
Laukaisumekanismi on joko käsilaukaistava tai automaattilaukaisulla
varustettu. Kun liivi on laukaistu se näkyy siitä, että yksi tai kaksi vihreää
varmistinnastaa puuttuu ja punainen varoitusistukka jää näkyviin.

Tutustu kuvaan ”A” alla. Varmistinnastan, sulakkeen ja kaasusäiliön
vaihtamiseksi sinun tulee varmistautua mikä mekanismi liivissäsi on.
Vertaa liivin laukaisumekanismia allaolevaan kuvaan, nähdäksesi mitkä
osat on vaihdettava.

United Moulders
A

Halkey Roberts
A

Huom! Tämä on lyhennetty versio ohjeista, jotka ovat varaosapakkauksissamme.

Tarkista sulakkeen vanhenemispäivämäärä
United Moulders
United Moulders sulake

Sulakkeeseen on merkitty vanhenemiskuukausi ja
vuosi. Esimerkiksi 0307, tarkoittaa että se on
vaihdettava viimeistään maaliskuussa 2007.

Halkey Roberts
Halkey Roberts sulake

Sulakkeeseen on merkitty valmistusvuosi ja valmistuspäivä. Kahta erilaista
merkintää on käytössä. Esim. 04050 tarkoittaa vuotta 2004 ja 50 päivää sinä
vuonna tai Feb19 04HRC, joka tarkoittaa 19 helmikuuta vuonna 2004. Sulakkeen
enimmäisikä on neljä vuotta valmistuspäivästä. Vapaa-ajan käytössä tulee sulake
vaihtaa vähintään joka kolmas vuosi sen jälkeen, kun liivi on otettu käyttöön
(kuitenkin viimeistään neljä vuotta valmistuspäivästä). Ammattikäytössä ota
yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen lisätiedon saamiseksi.

Laukaistun liivin tyhjentäminen

Tyhjennetyn ja uudelleen ladatun pelastusliivin taittaminen
Baltic Winner

Baltic 150

Varaosia uudelleenlatausta varten
Varaosia ja varaosasarjoja Baltic liivien uudelleen latatausta varten
on saatavissa lähimmällä Baltic
–jälleenmyyjällä tai valtuutetussa
huoltopisteessä.
Lisätietoa valtuutetuista
huoltopisteistä on kotisivullamme:
www.balticlifejackets.com

Varaosasarjojen vastaavuustaulukko
Aikaisempi tuotenumero:

Aikaisempi varaosasarja
(Mekanismin merkki)

Uusi tuotenumero:

Sulake

Kaasupullo

2504 (Halkey Roberts)

2433

2503 (United Moulders)

2433

2501 (United Moulders)

2420

2511 (Halkey Roberts)

2420

2522 (United Moulders)

2416

2502 (Halkey Roberts)

2416

2505 (Halkey Roberts &
United Moulders)

2433

+
+
+
+
+
+

2406
2520
2520
2406
2520
2406
–

Tärkeä tiedoitus!
Olemme uudistaneet varaosasarjojen pakkaukset sulakkeiden
varastokiertonopeuden lisäämiseksi. Pakkausten tuotenumerot
on myös uudistettu. Ero vanhaan on, että kaasupullo on
pakattu kahden varmistinnastan kanssa omaan pakkaukseen ja

sulake omaan. Esimerkiksi tuote 2504 oli oma pakkauksensa
ja nyt se korvataan kahdella pakkauksella, 2433 ja 2406.
Ylläolevasta taulukosta voit verrata ilmatäytteisen
pelastusliivisi tuotemerkintää uusiin tuotenumeroihin.

16 g kaasupullo

20 g kaasupullo

33 g kaasupullo

Varmistinnasta

Sulake

Sulake

ja varmistin-nasta
TUOTE NRO 2416

ja varmistin-nasta
TUOTE NRO 2420

ja varmistin-nasta
TUOTE NRO 2433

United Moulders,
Halkey Roberts ja
Halkey Roberts vanha.
TUOTE NRO 2404

Halkey Roberts keltainen
sulake on korvannut
aikaisem-man punaisen
sulak-keen. Sulakkeeseen
on leimattu valmistuspäivämäärä. Noudata
edellisen sivun ohjeita
TUOTE NRO 2406

United Moulders
sulakkeeseen on
leimattu viimeinen
käyttökuukausi ja
vuosi. Noudata
edellisen sivun ohjeita.
TUOTE NRO 2520
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