Årlig service - redningsvester fra Ki Elements
Velg én metode for å blåse opp lungen
1. Automatisk - hold redningsvesten med utløsersiden i ferskvann (bøtte)
= test av tablett og utløser
2. Manuell med gass - dra i utløsersnoren = test av utløser
3. Manuell med munn eller trykkluft* - blås i munnstykket (< 100 mbar/1,5 psi)
Trykktest
Lunge

✅

Sjekk at lungen ikke har mistet trykk = ikke har blitt myk etter 12 timer.
Tøm lungen ved å snu den svarte capsen og trykke den på ventilen i
åpningen av munnstykket.
Lungen kan rulles eller krølles sammen for å tømme den helt.
Lukk åpningen på munnstykket med den svarte capsen.

Gasssylinder

Skru løs gassylinderen og sjekk at vekten er mer enn 150 g

Hylse

Skru løs og kast den svarte hylsen

Sylinderen har ingen utløpsdato, den byttes bare når den er tom

Sjekk at piggen ikke er skadet og beveger seg fritt ved å trykke på delen i
bunnen
Utløser
Sjekk at den grønne klipsen er på plass

Hylse

Den nye hylsen skal alltid skrues på først!
Sjekk at replace by-datoen er mer enn ett år frem i tid og
at den grønne capsen sitter på.

Gasssylinder

Skru godt fast for hånd inntil du er sikker på at sylinderen er skrudd helt inn.
Sjekk at begge sidene på den blå delen på utløseren sitter riktig; trykk de på
plass om nødvendig.
For å utløse, må vannet komme inn igjennom den grønne capsen på hylsen.
Den skal ikke være tildekket.

Bretting

Brett i henhold til anvisningen på etiketten eller i servicevideoen.
Lukk borrelåsen godt - trykk begge deler godt mot hverandre.

Merk ID-kortet med måned og år for neste vedlikehold
= 12 måneder frem i tid

Merking

Service video

på mobil - scan QR-koden
på PC

- gå til YouTube
- søk etter Ki Elements
- klikk playlist Info
- start video Service-Packing

* For oppblåsing med trykkluft
og for tømming av luft kan man
bruke en adapter fra Ki Elements
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