
• Ergonomisk redningsvest
 med indbygget livsele

• Hurtig tilpasning med justerbare
 "DoubleBack" spænder

• EN396 godkendt 150N redningsvest

• ISO12401 godkendt livsele

ADVARSEL: NÅR MAN IKKE HAR
TAGET DEN RIGTIGT PÅ, KAN DENNE
DECKVEST® IKKE VIRKE SOM EN
REDNINGSVEST ELLER LIVSELE OG
KAN FORÅRSAGE ALVORLIG SKADE.

www.spinlock.co.uk

(170N)

AUTOMATISK OPPUSTNING AF DECKVEST®

Denne vest oppustes automatisk, når den kommer under vand. For manuel oppustning 
trækkes ud og nedad i håndtaget på venstre side af vesten. Redningsvesten kan om-
stilles til manuel brug ved hjælp af et Deckware kit til manuel oppustning.

Ikke til brug for whitewater, jetski eller svømning m.m. For brugere over 16 år og 50 kg.

VIGTIGT: MÅ IKKE FJERNES FØR SALG.
Det er væsentligt, at man læser denne 
vejledning omhyggeligt, før man anvender 
sin Deckvest® 50kg+

EN 396
EN 1095/ISO 12401

0514
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ULTRA-KOMPAKT SIKKERHEDSPÅKLÆDNING
TIL KRÆVENDE SEJLADS

Vor Deckvest® er resultatet af den sidste nye udvikling af Spinlock’s pris-
vinder indenfor teknologi i redningsveste og livseler.– redningsvesten 
har stået sin prøve i 2 års udholdelsesrace fra Figaro til Volvo.

Dens blødt kurvede form forbundet med fuld redningsvest- og livsele-
sikkerhed opfylder kravene til vore dages præstationssejlads.

PRODUKT INFORMATION
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PERFEKT PASFORM

Med bløde former, der tilpasses krop-
pen, gør redningsvesten yderst behage-
lig at have på, selv efter længere peri-
oder med hård sejlads.

DEN PASSER LIGE MED DET
SAMME – HURTIG JUSTERING

Træk redningsvesten over hovedet, 
eller åbn den som en jakke. 2T spæn-
det foran giver øjeblikkelig adgang, og 
de to spænder sikrer, at redningsves-
ten sidder tætsluttende og sikkert, når 
spænderne er justeret ind. 

AUTOMATISK OPPUSTNING

Det markedsførende UML automatiske 
affyringshoved aktiverer CO2-patronen, 
når vesten kommer ned under vandet 
i en nødsituation, men reducerer mu-
ligheden for en oppustning ved en tilfæl-
dighed eller ved et uheld. 

SPRAYHOOD OG LYS

Begge dele er monteret som standard 
for at lette lokaliseringen både dag og 
nat.

FORDELE VED DECKVEST®:

• Redningsvest (150N) med indbygget  
 livsele.

• Kompakt ergonomisk form med hen 
 blik på den bedst mulige komfort og  
 uhindret bevægelse ved længere
 aktiv brug.

• Hurtig og sikker tilpasning med
 patenterede "DoubleBack" spænder.

• Nem justering sikrer, at den passer  
 perfekt over forskellige lag tøj.

• Struktureret ikke-absorberende   
 skumkrop holder formen og
 medvirker til at fordele skadelige
 stød ved et evt. fald.

• "Hajtands"-delt lynlås. Hindrer util 
 sigtet åbning, men muliggør hurtig  
 oppustning og hurtig og nem
 genpakning.

• D-ring af højstyrkefiber – lettere,
 mere lydsvag og stærkere end stål.

• Bløde tilpassede lårstropper –
 udformede således, at de følger
 kroppens form.

• SOLAS-godkendt Aquaspec
 AQ98 flash-blink med høj lysstyrke:  
 Aktiveres automatisk ved berøring  
 med vand.

• Sprayhood til at forhindre inhalering  
 af havvand. Let tilgængelig og   
 formet til at kunne holde sig fri
 af ansigtet.

• UML MK5i mekanisme, øjeblikkelig  
 oppustning, når dette er påkrævet,  
 men hæmmer/hindrer tilfældig
 indtrængen af fugt og vandsprøjt,  
 i varmt, fugtigt eller meget
 stormfuldt vejr.

• Vægt 1180 g.

PRODUKT INFORMATION
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PRØVNING OG JUSTERING

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D
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STRAMNING/SLÆKNING

TRÅDNING AF SPÆNDER

Bagsiden af deckvest

TILPASNING AF BENSTROPPER

x 2
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BRUGSANVISNING

LIVLINE-FASTGØRELSESPUNKTER

VEJLEDNING

Mandeliner/faste øjer.
Forankringspunkterne skal kunne modstå kræfter på over 1 ton.
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MANUEL/AUTO

OPPUSTNING MED MUNDEN

AUTO

OPPUSTNING AF REDNINGSVEST
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GENPAKNING AF REDNINGSVEST

1. UDTAG AL LUFT, ÅBN LYNLÅSEN OG KØR LYNLÅSEN TILBAGE RUNDT TIL
 VENSTRE SIDE

2. FOLD LUNGEN SOM EN HARMONIKA FOR AT SIKRE FRITGÅENDE GENNEMLØB  
 VED OPPUSTNING

3. LÆG DEN SAMMENFOLDEDE   
 LUNGE IND I VESTENS HYLSTER

4. KØR LYNLÅSEN RUNDT FOR AT LUKKE OG  
 FASTGØR KLAPPEN MED VELCRO HENOVER
 GENNEMBRYDNINGSPUNKTET

A B C

A B C

VENSTRE HØJRE

SPRAYHOOD
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REDNINSVESTENS INDHOLD 

Indledning ............................................................................................ 9

Godkendelsesbetingelser .................................................................... 9

Oppustning og tømning af luft fra redningsvesten ............................ 10

Vedligeholdelse af Deckvest® ...........................................................  11

Rengøring og opbevaring .................................................................. 11

Afprøvning af redningsvesten ............................................................ 12

Genarmering og genpakning af redningsvesten ............................... 13

Kend din redningsvest ....................................................................... 14

Registreringsark til eftersyn ............................................................... 19

SIDE NR.

SPINLOCK DECKVEST

Denne Deckvest er en indbygget CE-godkendt redningsvest og livsele. Den er udformet 
til at være behagelig, sikker og nem at have på – gør det til en god vane at have red-
ningsvesten på!

Livselen virker kun, hvis den tilpasses og sikres korrekt.

Oppustelige redningsveste bærer kun oppe, når de er oppustet; de fremstilles ikke af 
materialer med naturlig opdrift.

Det er dit ansvar som bruger at forstå, hvorledes din oppustelige redningsvest fungerer, 
og hvad der kræves af vedligeholdelse, og du må også være bekendt med dens be-
grænsninger.

GODKENDELSESBETINGELSER

Denne Deckvest® er en indbygget CE-godkendt redningsvest i overensstemmelse med 
EN 396 og CE-godkendt Deck livsele i overensstemmelse med EN 1095 / ISO 12401.
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OPPUSTNING AF REDNINGSVESTEN

Det anbefales, at man følger nedenstående fremgangsmåde ved oppustning:

1. MANUEL OPPUSTNING

Når man vil oppuste redningsvesten manuelt, skal man trække hårdt ned og henover 
brystet i håndtaget på venstre side af vesten. CO2-cylinderen puster kammeret op
indenfor 5 sekunder. 
 

2. OPPUSTNING MED MUNDEN

Når man vil puste redningsvesten op med munden, skal man finde røret til oppustning 
med munden ved at åbne lynlåsen ved det gule gennembrydningspunkt på højre forside 
af redningsvesten. Derefter fjernes dækslet fra enden af røret til oppustning med mun-
den og blæser i røret, indtil redningsvesten er pustet helt op.

3. AUTOMATISK OPPUSTNING

Oppustningen bør ske automatisk indenfor sekunder efter at mekanismen til oppust-
ning er dykket ned i vand.
Den automatiske kapsel vil aktivere den fjedrende gennemhulningsstift, så den punk-
terer CO2-cylinderen, der puster det oppustelige kammer op.

INFORMATION: ER REDNINGSVESTEN PUSTET OP OVER EN PERIODE OG HVOR 
DER ER ÆNDRINGER I TEMPERATUREN, KAN DER EVT. IAGTTAGES SVINGNINGER 
I TRYKKET. DET KAN BLIVE NØDVENDIGT MANUELT AT PUSTE LUFT I LUNGEN
GENNEM OPPUSTNINGSRØRET I TILFÆLDE AF MEGET LANGVARIG
NEDDYKNING. 

HVORDAN LUKKES LUFTEN UD AF REDNINGSVESTEN

Når man vil lukke luften ud af redningsvesten, skal man vende hætten for oppustning 
med munden og indføre den i ventilen. Hætten låses ikke i den stilling, hvori luften luk-
kes ud, så det er nødvendigt at holde den på plads. Klem forsigtigt på redningsvesten, 
indtil al luft eller CO2 er væk. Træk hætten til oppustningsrøret tilbage i sin normale 
stilling.
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VEDLIGEHOLDELSE AF REDNINSVESTEN

Med henblik på god vedligeholdelse af dette produkt bør det tildeles én enkelt bruger. 
Det tilrådes, at brugere afprøver redningsvesten, før den tages i brug.

Man bør efterse det oppustelige kammer- og oppustningssystem mindst hver 3. måned. 
Derudover tilrådes, at man udfører en 3-trins-kontrolplan:

1. Check spænder og andre befæstelser med regelmæssige mellemrum under brug.

2.  Før og efter brug undersøges der for skade eller for kraftig skrabning, slid,   
  flænger/rifter eller forurening. Man skal især være opmærksom på stikningen og  
  vævningen, inkl. de mindre tilgængelige områder.

3. Foretag et fuldstændigt eftersyn hver 3. måned, idet man checker:
  a. Stoffet: M.h.t. snit, flænger/rifter, afskrabning samt beskadigelse pga. varme,  
   kemikalier, etc.
  b. Redningsvesten: Afprøv den generelle lækning ved at puste redningsvesten op  
   med munden, indtil den er fast, og lad den være natten over. En lækkende red- 
   ningsvest vil ikke kunne bevare sin fasthed og bør udskiftes. Når man kontroller 
   er mundventilen, puster man redningsvesten helt op og holder røret under vand.  
   Hvis der kommer bobler, skal man lukke luften ud, og puste op igen som afprøv- 
   ning. Skulle lækken stadig være der, skal man sørge for korrekt servicering   
   af redningsvesten hos sit nærmeste servicecenter.
  c. Komponenter: Udtag og efterse alle komponenter som nærmere beskrevet i det  
   afsnit, der bærer titlen "Genarmering af redningsvesten", side 13.

Er man i tvivl, så send den til dit nærmeste servicecenter til vurdering og/eller service-
ring – se www.spinlock.co.uk vedrørende detaljerne. Enhver ændring eller reparation 
undtagen ved vort produktionsanlæg er forbudt.

ADVARSEL: HVIS MAN IKKE FØLER SIG HELT SIKKER PÅ AT KUNNE PÅTAGE SIG/UDFØRE 
SELV-EFTERSYNET OG SERVICERINGEN AF REDNINGSVESTEN I OVERENSSTEMMELSE 
MED DENNE VEJLEDNING, MÅ MAN IKKE ANVENDE SIN REDNINGSVEST IGEN, FØR DEN ER 
BLEVET PROFESSIONELT EFTERSET OG SERVICERET. (M.H.T. DETALJER OM DIT NÆRME-
STE SERVICECENTER HENVISES DER TIL WWW.COLUMBUS-MARINE.DK).

BRUG UNDER FRYSEPUNKTET

Når temperaturen ligger under frysepunktet, kan en fuldt udladt cylinder måske ikke 
puste redningsvesten tilstrækkeligt op. Brug ikke redningsvesten under disse forhold, 
medmindre den i forvejen er delvis pustet op.

ADVARSEL: CO2-OPPUSTNINGEN KAN MEDFØRE FOR HØJT TRYK I LUNGEN OG
BESKADIGE REDNINGSVESTEN, HVIS DEN I FORVEJEN ER PUSTET HELT OP MANUELT.

RENGØRING OG OPBEVARING AF REDNINGSVESTEN

Når man vil rengøre redningsvesten, udtages CO2-gascylinderen og den automatiske 
kapsel. Vesten vaskes i varmt sæbevand, skylles med rent vand og hænges til tør-
ring. Sørg for at udskifte den automatiske kapsel, CO2-gascylinder og den grønne fast-
gøringsclips. (Se genarmering af redningsvesten efter oppustning, side 13). Når man 
opbevarer redningsvesten i længere perioder, skal den opbevares på et varmt og tørt 
sted uden direkte solskin. Sørg for at kontrollere redningsvesten hver 3. måned som 
anført ovenfor, og udskift den automatiske kapsel årligt.
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AFPRØVNING AF REDNINGSVESTEN

Man bør altid afprøve redningsvesten for at sikre, at man er helt klar over, hvordan den 
fungerer.

Man kan oppuste redningsvesten med munden, manuelt eller automatisk.

Hvis man vil afprøve redningsvesten med mund-luftpumpen, har man ikke brug for no-
gen reservedele eller genarmerings-sæt, blot man udtager CO2-cylinderen og den au-
tomatiske kapsel, før man kommer ned i vandet.

Hvis man ikke er god til at svømme, anbefales det stærkt at anvende en automatisk 
redningsvest eller en anordning, der bærer naturligt oppe.

1. Tag redningsvesten på og justér den, så den passer.

2. Stå i lavt vand eller i en swimmingpool, lige dybt nok til, at hovedet er over   
 overfladen.

3. OPPUSTNING: 
 Automatisk:
 Redningsvesten skal være helt oppustet indenfor 5  sekunder, efter at vandet berører  
 affyringshovedet. 
 Manuel:
 Redningsvesten kan aktiveres af et hårdt træk i håndtaget på venstre  side. 
 Oppustning med munden:
 Sørg for, at cylinderen og affyringshovedet er blevet udtaget, før den kommer ned i  
 vandet. Åbn redningsvestdækslet fra lynlåsens gennembrydningspunkt, find frem til  
 mund-pumpen, udtag hætten og blæs gennem røret.

4. Efter afprøvning lukker man al luften ud af redningsvesten ved hjælp af   
 mund-pumpen.

5. Lad redningsvesten tørre grundigt.
 Redningsvesten må ikke udsættes for direkte varme.

HUSK: GENARMÉR OG GENPAK REDNINGSVESTEN I OVERENSSTEMMELSE 
MED DENNE VEJLEDNING.

VI ANBEFALER, AT DEN AUTOMATISKE KAPSEL UDSKIFTES ÅRLIGT.  
EFTERSE OGSÅ GEVINDENDEN AF CO2-CYLINDEREN FOR AT SIKRE, AT DEN 
ER UBRUGT. (SE FIG. 4, SIDE 15)
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GENARMERING AF REDNINSVESTEN EFTER OPPUSTNING

Efter brug af redningsvesten skal man altid skylle den med rent vand.
Redningsvesten skal være helt tør, før man genarmerer den.

1. Skru CO2-cylinderen af og smid den væk.

2. Check at oppustningsmekanismen er fuldt funktionsdygtig. Træk i det manuelle  
  håndtag og check, at gennembrydningsstiften går frit igennem. Både hovedet og  
  håndtaget skal let kunne gå tilbage til deres oprindelige stilling (Fig. 1).

3. Skru den automatiske kapsel af og udskift den (Fig. 2, side 14)

4. Med det manuelle håndtag i op-og-klar-stilling installeres den grønne holdeclips
  i luftpumpen.

5. Skru den nye CO2-cylinder hånd-stramt ind i luftpumpen (Fig. 5, side 15).

6. Fold lungen sammen igen i overensstemmelse med genpakningsvejledningen.

GENPAKNING AF REDNINGSVESTEN

Før genpakningen lukkes luften helt ud af redningsvesten. Tving overskydende luft ud 
gennem oppustningsrøret. Lad være med at vride opustningskammeret. Sæt hætten 
til oppustningsrøret tilbage i den pakkede position. 

NB: Før man følger genpakningsrækkefølgen, skal man sørge for at genarmere
redningsvesten ordentligt! (Se genarmeringsvejledningen ovenfor).

Fig.1
AUTO
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KEND DIN REDNINGSVEST

Undersøg den automatiske kapsel. Sørg for, at hætten skrues hånd-stramt på luft-
pumpen. Hvis den grønne holdeclips mangler, kan den automatiske kapselmekanisme 
være blevet affyret og skal genarmeres (Fig. 3, side 14).

Check komponenterne, samt hvordan man skal samle luftpumpen, ved at følge
disse trin:

1. Opbryd lynlåsen i den gule del for at
 blotlægge luftpumpen i venstre side af
 lommen (Fig.3).
 NB: Lynlåsen må ikke køres tilbage.

1. CO2-cylinder (patron)

2. Affyringskapsel
    /cellulosekapsel

3. Låseclips

4. "United Moulder Mk5i"
    mekanisme

5. Ventil hætte

6. Manuel udløsnings-
    håndtag/-snor

Fig.2

Fig.3

1

2

3

6

5

4
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3. Sørg for, at det manuelle håndtag står i op-og-klar-  
 stilling, og indsæt den grønne holdeclips,
 (hvis den ikke er på plads i forvejen).
 Skru CO2-cylinderen hånd-stramt i luftpumpen (Fig.5).

2. Skru CO2-cylinderen af, udtag CO2-cylinderen
 fra luftpumpen og efterse dens gennembrydnings-  
 hætte. Hvis den er blevet gennembrudt, skal den   
 udskiftes! (Fig.4).

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

A B

4. Check, at mundoppustningsrørhætten er i stuvet   
 (pakket) stilling B (Fig.6).
  A. Støvhætte i luftudlukningsstilling
  B. Støvhætte i pakket stilling

5. Sørg for, at snoren løber frit  
 fra affyringshovedet til øjet i  
 dækslet. Sæt lynlåsen fast  
 igen. Hvis alt svarer til de  
 foregående instruktioner, er
 redningsvesten klar til brug.  
 Lad lynlåsen køre tilbage rundt  
 om dækslet, så hylsteret lukkes  
 (Fig.7).
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(DK) DANSK BRUGERVEJLEDNING

PRØVNING & JUSTERINGER (SIDE 4 & 5)
A. Tag redningsvesten på som en jakke, 
B. Luk redningsvesten. 
C.Træk brystbæltet stramt til – det er  
 usikkert at have redningsvesten på,  
 hvis den sidder løst.
D. Justér bagstroppen, således at bryst 
 bæltet kommer til at sidde ovenover  
 det laveste punkt på ribbenene.
E. Om nødvendigt fastgøres lårstrop 
 perne. Lad lårstroppen gå gennem  
 benene, før plasticspændet fastgøres  
 på forsiden af redningsvesten.

BRUGSANVISNING (SIDE 6 & 7)
A. Forankringspunktet skal placeres midt  
 på brystet.

NB: Sikkerhedslinen er kun til illustration. 
Sørg for, at der ikke er nogen skarpe kanter 
på sikkerhedslinens befæstelsespunkt. Må 
kun anvendes med godkendt sikkerheds-
line.

Vejledning Fastgør på mandeline/ 
faste øjer. 

Forankringspunkterne skal kunne modstå 
kræfter på over 1 ton. Må aldrig fastgøres 
til livline/stående og kørende montering/der 
går opad.

GENEREL INFORMATION
Vigtig meddelelse: Særlig træning er 
væsentlig før brugen.
Læs denne meddelelse omhyggeligt før 
brugen. Denne brugervejledning illustrerer 
anvendelsesmåder for dette produkt. Kun 
nogle kendte typer af forkert brug og for-
budte former for brug er repræsenteret (vist 
i udkrydsede diagrammer). Der eksisterer 
mange andre typer former for forkert brug, 
der er umulige at anføre eller blot forestille 
sig. Kun de teknikker, der vises i diagram-
merne og ikke er udkrydsede, er tilladt. Alle 
andre anvendelsesformer udelukkes udtryk-
keligt; de kan medføre livsfare. I tvivlstilfælde 
eller omkring et forståelsesproblem bedes 

man sætte sig i forbindelse med Spinlock. 
Vandsportsgrene er farlige aktiviteter, der 
kan føre til alvorlige skader/kvæstelser 
eller endda døden. Fyldestgørende træn-
ing i egnede sikkerhedsteknikker og –me-
toder er væsentlig, og det er brugerens 
ansvar at skaffe sig den. Du påtager dig 
personligt alle risici og ansvarsformer for 
al skade, kvæstelse eller død, der kan 
forekomme under eller efter forkert brug 
af vore produkter. Hvis du ikke er i stand 
til, eller ikke er således stillet, at du kan 
påtage dig dette ansvar eller tage risikoen, 
skal du ikke anvende dette udstyr.

BRUG
Dette produkt skal kun anvendes af kompe-
tente og ansvarlige personer, eller af dem, 
der står under direkte og synlig kontrol/styr-
ing af en kompetent og ansvarlig person. 
Check, at dette produkt er kompatibelt med 
andre komponenter i dit udstyr. Med henb-
lik på at kunne forlænge levetiden for dette 
produkt er det nødvendigt at være omhyg-
gelig med brugen. Undgå at gnide/skrabe 
mod "skrabende" overflader eller skarpe 
kanter.

Livselen og sikkerhedslinen tilsigter at forhin-
dre/forebygge, at brugeren falder overbord; 
de yder ikke beskyttelse mod fald højt oppe 
fra. I et fald kan livselen og sikkerhedslinen 
overføre meget store kræfter til forankrings-
punktet.

Redningsvesten ydeevne kan reduceres 
hvis den anvendes sammen med vandtæt 
beklædning, CO2-cylindre er farligt gods 
og bør holdes væk fra børn og ikke bruges 
forkert. Redningsvesten bør ikke anvendes 
som pude. Træn dig selv i brugen af denne 
redningsvest.

ADVARSEL: ANVEND REDNINGSVES-
TEN KORREKT. NÅR DEN IKKE TAGES 
RIGTIGT PÅ, VIRKER DEN IKKE SOM 
REDNINGSVEST ELLER LIVSELE OG 
KAN BRINGE BRUGEREN I FARE. 
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ALVORLIGE FALD.
Skulle du iført redningsvesten falde et 
stykke med din fulde legemsvægt og så 
blive standset, skal du ikke fortsætte med 
at anvende dette produkt. Selvom in-
gen ydre ændringer er synlige, kan indre 
beskadigelse have reduceret dets styrke 
og dets sikkerhedsmargin. Kontakt ende-
lig Spinlock eller Columbus Marine A/S i 
tvivlstilfælde.

RENGØRING, VEDLIGEHOLDELSE, 
OPBEVARING
Udtag CO2-cylinderen og de automatiske 
komponenter og rengør redningsvesten 
manuelt eller i en maskine, der er indstillet 
til vask af finere materiale, og skyl i rent 
vand (maks. temperatur 30°C). Lad red- 
ningsvesten tørre i et køligt, ventileret 
mørkt rum. Fedtpletter kan fjernes med tri-
trichloretylen. Vævningen krymper en lille 
smule i forbindelse med tørringen. Man 
skal altid bære og opbevare sin rednings-
vest i den tilhørende pose. Redningsves-
ten er UV-beskyttet, men opbevares bedst 
uden direkte lys og på et godt ventileret 
sted uden ekstreme temperaturer.

KEMIKALIER
Alle kemikalier (herunder benzin, akkumu-
latorsyre), korroderende/ætsende mate-
rialer og opløsningsmidler bør anses for 
at være skadelige. Hvis din Deckvest® 
kommer i berøring med kemikalier, bedes 
du tage kontakt til os og præcist oplyse 
om de pågældende kemikalier. Vi kan der 
efter undersøge om muligheden for samt 
rådgive om rensning af redningsvesten.

LEVETID = LAGERHOLDBARHED + 
BRUGSTID
Efter ibrugtagen bør dette produkt kunne 
vare 3 år. Visse miljømæssige elementer 
vil i betydelig grad fremskynde slitage: 
Salt, sand, fugt, kemikalier. Under gan-
ske særlige omstændigheder/forhold kan 
der ske slid eller beskadigelse ved den 

første brug, hvilket reducerer produktets 
levetid til den ene anvendelse. Men slid 
eller beskadigelse kan afkorte produktle-
vetiden. Produktets holdbarhed på lager 
under gode omstændigheder er op til 5 år 
før første ibrugtagen.

TEMPERATUR
Dette produkt bør anvendes i tempera-
turer mellem -40° C og +80° C.

DESINFICERING AF PRODUKTET
Når det er nødvendigt, anvendes et des-
infektionsmiddel, der er anvendeligt sam-
men med polyamid, polyester, polykar-
bonat, PVC, etc. Desinfektionsmidlet 
anvendes i fortyndet form med rent vand 
ved en maks. temperatur på 30° C. Efter 
at have ligget i blød i en time skylles redn-
ingsvesten i rent koldt vand. Tørres lang-
somt, væk fra direkte varme.

ANSVAR
Spinlock er ikke ansvarlig for følgerne, 
direkte, indirekte eller hændelige, eller for 
nogen art skade, der måtte tilstøde eller 
fremkomme som følge af brugen af virk-
somhedens produkter.

2 ÅRS GARANTI
Dette produkt garanteres i 2 år fra frem-
stillingsdatoen mod evt. fejl i materialer 
eller fremstilling. Undtagelser fra garan-
tien er: Normal slitage, mindre eller større 
ændringer, ukorrekt opbevaring, beska-
digelse, der skyldes et hændeligt uheld, 
forsømmelighed og enhver form for brug, 
som produktet ikke blev udformet til. Visse 
miljømæssige elementer vil i betydelig 
grad fremskynde slitage: Salt, sand, fugt, 
kemikalier. Under ganske særlige om-
stændigheder kan der forekomme slitage 
eller beskadigelse ved første brug, hvilket 
reducerer levetiden for produktet til denne 
ene anvendelse
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TEMPERATUR

OPBEVARES

FARLIGE VÆSKER

RENGØRES/DESCINFICERES

TØRER



MODEL:

SERIENUMMER:

PRODUCERET ÅR:

INSPEKTION HVER 3. MÅNED

BEMÆRKNINGER

KØBSDATO:

DATO FOR IBRUGTAGNING:

BRUGER:

DATO OK KONTROLLERET AF
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Spinlock Ltd
41 Birmingham Road
PO31 7BH Cowes
United Kingdom

Egegårdsvej 8
4621 Gadstrup
Tlf.: 4619 1166
www.columbus-marine.dk

0514

IMPORTØR I DANMARK


