Richtlijnen voor gebruik
Om tot een verantwoorde keuze van het bij u passende vest tekomen, staan
hieronder de toepassingsgebieden van de betreffende vesten omschreven.
Daarnaast is het van belang dat u, vooral voor kinderen, de juiste maat neemt.
Een verkeerd gekozen maat kan de werking van het vest negatief beïnvloeden.
Probeer voor gebruik het vest in water uit.
Reddingsvesten/zwemvesten verminderen de kans op verdrinking; ze
garanderen geen redding.
Alleen voor goede zwemmers, beschut water, hulp in de nabijheid.
Geen reddingsvest!
Drijfhulpmiddel, ISO 12402-5

Geschikt voor binnenwater en beschut water, geen waterdichte
kleding.
Reddingsvest, ISO 12402-4

Offshore, zware omstandigheden, waterdichte kleding.
Reddingsvest, ISO 12402-3

Offshore, extreme omstandigheden, zware beschermende kleding.
Reddingsvest, ISO 12402-2

Wassen op 30°C

Niet strijken

Niet bleken

Niet chemisch
reinigen

Niet drogen in
droogtrommel

Algemene aanwijzingen voor het gebruik, opslag, onderhoud en controle van
uw drijfhulpmiddel of reddingvest.

Gebruik.
Trek het vest met sluiting(en) en/of rits en/of reflectie naar voren, over het
hoofd of als een jas aan. Sluit de eventuele rits en sluiting(en). Trek de riem(en)
aan totdat het vest goed aansluit op uw lichaam (zie fig.1). Knoop eventuele
halsbandjes en of koorden dicht. Haal eventuele beenband(en) of broekje
tussen uw benen door. Haal de band(en)door de d-ringen en stel ze op uw
lichaam af (zie fig.2). Indien aanwezig: “kinband sluiten” (zie fig. 3).
Opslag en onderhoud.
Schoonmaken. Na gebruik op zee eerst afspoelen met zoetwater. Natte vesten
eerst goed laten drogen, alvorens op te slaan. Vest niet boven op of bij een
warmtebron leggen, maar gewoon uithangen om te drogen. Opslag- en
gebruikscondities -30°C tot +60°C. Opslaan op een droge en donkere plaats.
Zelf geen reparaties of veranderingen aan dit vest doen. Bij schade het vest ter
reparatie opsturen naar de dichtsbijzijnde dealer of daar waar u het vest
gekocht heeft. Max. levensduur van het schuimgevulde reddingsvest is 10 jaar.
Controle.
Voordat u het vest gaat gebruiken, moet u het vest eerst uitproberen in het
water om de juiste werking te controleren en om gewend te raken aan het
vest. Controleer iedere keer voorgebruik het vest op beschadigingen.
Controleer het minstens eenmaal jaar op de juiste werking ervan.
Opmerkingen.
100N/150N: Niet in combinatie met een veiligheidsharnas dragen. Deze kan
schade aan het vest veroorzaken. Het dragen van kleding met drijfvermogen
alsmede waterdichte kleding kunnen de werking van het vest beïnvloeden.
Draag geen wegwerpluiers die hinderlijk kunnen zijn bij het gebruik van het
reddingsvest.
Let op: Door de speciale verdeling van het lichaamsgewicht bij kleine kinderen
kan het voorkomen dat zij toch met het gezicht in het water komen te liggen.
Het relatief zware hoofd van kleine kinderen, luiers enz. kunnen het kind in een
verkeerde drijfpositie brengen, leer het kind hoe te drijven/draaien in dit
reddingsvest. Niet gebruiken als kussen. Wees bekend met de locatie van het
veiligheidslichtje. Lichtje: controleer de houdbaarheidsdatum van het lichtje,
indien aanwezig.

