Ohuvest ja päästevest erinevused
Enne päästevesti või ohuvesti valimist peaks endale selgeks tegema nende funktsioonide
erinevused.
- 150N päästevest on disainitud nii ujujatele kui ka mitte ujujatele kõikideks
ilmastikutingimusteks välja arvatud väga tõsisteks ilmastikutingimusteks.
Päästevestide materjal on jaotatud nii, et see pööraks ka täiseti teadvusetu inimese 5
sekundi jooksul näoga üles poole ning hoiaks keha vertikaalselt sellili hoides nina ja
suu veest väljas. See päästevest ei pruugi inimest, kes kannab raskeid veekindlaid
riideid, kohe õiget pidi keerata.
- 100N päästevestid on disainitud nii ujujatele kui ka mitte ujujatele kinnistes
veekogudes. Päästevesti materjal on jaotatud nii, et see pööraks ka täiesti teadvusetu
inimese 10 sekundi jooksul näoga üles poole ning hoiaks keha vertikaalselt sellili
hoides nina ja suu veest väljas. See päästevest ei pruugi inimest, kes kannab raskeid
veekindlaid riideid, kohe õiget pidi keerata.
- Ohuvest on disainitud pakkumaks lisa tuge kogenud ujujatele kinnistel veekogudel,
kus abi on vajadusel käepärast. See vest ei pööra inimest näoga üles poole, nagu
teevad seda päästevestid, kuid selle eesmärgiks on hoida inimest vee peal andes
selleks piisavalt head tuge.
Hooldus ja hoiustamine
See ujumisvahend on toodetud ja testitud et pakkuda võimalikult head kasutust ja pikka
iga. Need omadused püsivad tootel pikalt, kui toimida järgmiste juhendite järgi:
1. Veendu alati, et päästevesti ja ohuvesti kasutatakse õigesti.
2. Loputada varustus peale kasutamist puhtas vees ning lasta kuivada enne kui see hoiule
panna. Mitte jätta pikalt päikese kätte. Õlid ja muud sarnased tooted tuleks eemaldada
seebiveega käsitsi pestes. Mitte puhastada pesumasinas.
3. Kontrollida alati oma päästevesti või ohuvesti korrasolekut enne selle kasutamist.
Tähelepanelikult kontrollida vesti kõiki komponente (lukk, nöörid, pandlad, vöö), et
tagada sujuv kasutus. Eriti pöörata tähelepanu õmblustele ja materjalile endale, et
avastada varakult võimalikud kahjustused ja need võimalusel likvideerida.
4. Mitte kasutada päästevesti või ohuvesti padjana või mõnel muul viisil, mis võiks seda
kahjustada. Mitte teha vestile muudatusi või parandusi, mis vähendaks vesti
efektiivsust.
Kasutamis instruktsioonid
Päästevasti või ohuvesti omamisest ei ole kasu, kui seda ei osata kasutada.
1. Päästevesti või ohuvesti tuleks ALATI KASUTADA, kuid kui see ei ole võimalik
tuleks seda hoiustada võimalikult kättesaadavas kohas.
2. Eluliselt tähtis on:
- kohendada päästevesti või ohuvesti rihmasid, et tagada turvaline ja mugav kantavus.
- Alati kanda päästevesti või ohuvesti suletud lukkude, rihmadega ja pannaldega.
- Harjutada vesti selga panemist ja kinnitamist enne hädaolukorra esinemist.
- Harjutada eelnevalt vees, et teada saada kuidas vest toimib ning harjuda tuleks ka
vees hõljumise asendiga.
3. Lapsi tuleks julgustada päästevesti või ohuvesti iseseisvalt selga panema.
4. Päästevesti või ohuvesti suurust valides tuleks silmas pidada, et seda kantakse tihti
riiete peal ning seetõttu tuleks valida suurus väikese varuga.
5. Ohuvesti ja 100N päästevesti võib kanda ka päästerihmade all.

