Användar

manual
PRO10/pro20
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Gratulerar!
Du har köpt ett professionellt räddningsredskap som används av professionella
ytbärgare, räddningsdykare, och alla
sorts livräddare världen över!
Quicksave PRO är ett
unikt redskap för livräddning och säkerhet
i marina miljöer. På
vattenytan fungerar den
som flythjälp likt vanliga
räddningskransar, men
också som en förlängd
arm och håller den nödställde säkrad på ytan.
En unik egenskap med
Quicksave PRO är att den kan tas med ner under vattnet
och fästas på den nödställde och blåsas upp genom att
aktivera gaspatronen. Detta gör att den nödställde flyter
upp till ytan och hamnar med ansiktet uppåt. Quicksave
PRO är liten och smidig vilket gör det möjligt att bära flera
enheter i samma bälte, detta gör att flera nödställda kan
ytsäkras och räddas samtidigt.
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Övning Ger
FÄRDIGHET
Öva att använda Quicksave PRO i vatten innan den används i en skarp situation. Det är viktigt att användaren vet
hur man kopplar den runt den nödställde på ett säkert sätt
och utlöser kolsyrepatronen.
Både QS PRO10 och QS PRO20 fungerar på ett liknande
sätt. Den största skillnaden är att PRO20 använder två kolsyrepatroner för extra lyftkraft samt har en övertrycksventil.

Spara manualen, den
innehåller allt du behöver
veta för att få det mesta ur
din QS PRO!
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Hur den
fungerar
• När karbinhaken i handtag 1 kopplats ihop med
handtag 2 aktiveras CO2-patronen genom ett ryck
(drag handtagen i motsatt riktning från varandra)
och slangen blåses upp.
• Den gröna säkerhetssprinten faller av när handtagen sammankopplats och patronen aktiverats.
• Quicksave PRO förblir uppblåst tills skruvkorken
på handtag 1 skruvats av. För QS PRO20 ska båda
handtagens korkar skruvas av.
• Enheten kan sen laddas om och är redo att användas igen inom loppet av ett några minuter.
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pro10
Handtag 2
Handtag 1
(Handtag 1)
Placering av säkerhetssprint

pro20
QS PRO20 använder två
handtag med utlösningsmekanism som laddas med
varsin CO2 patron
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Före användning
Innan Quicksave PRO används kontrollera alltid att den är
laddad enligt följande anvisning för att få full säkerhetseffekt under användningen:
• Kontrollera att enheten är fri från skador innan användning. Kontrollera regelbundet att CO2-patronen är fri
från korrosion och att den är oskadad samt att öppningen
är operforerad. Om öppningen är perforerad är patronen
förbrukad och ska bytas ut till en oanvänd CO2-patron.
• Den gula slangen är ej sticktålig, kontrollera därför ofta
att slangen inte är utsatt för skada och läcker. Om detta
har skett var god och skicka den Quicksave AB eller
någon av våra återförsäljare för byte.
• Smörj O-ring samt gängor med smörjmedel QS Tef-Gel.
O-ring bör utbytas ofta för att förhindra läckage. Använd
medföljande säkerhetskitt.
• Quicksave PRO är ej anpassad för att lyftas i. Lyftsele
eller annan kompletterande utrustning skall användas
för detta ändamål.
• Slangen måste vara helt tömd på luft innan den används.
• I lägre temperaturer än +5 grader Celcius kan tubens
uppblåsning försvagas.
• CO2 patroner är farligt gods, speciella regler gäller för
medta dessa på flygplan och ska förvaras enligt regler
för farlig gods. CO2 patronerna får ej förvaras nära värmekällor eller eld.
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Ladda enheten
• Skruva av locket där karbinhaken sitter i Handtag1.
• Om det redan sitter en CO2 patron i handtaget, kontrollera
att den är oanvänd genom att skruva loss korken, ta ur patronen och kontrollera att hylsan är operforerad. Perforerad
CO2-patron är förbrukad och måste bytas omgående!
• Lägg i en oanvänd CO2-patron i handtag1 med flaskhalen
nedåt. Använd ej verktyg.
• Skruva tillbaka korken och tryck i den gröna säkerhetssprinten mellan karbinhaken. Säkerhetssprinten fungerar som en
visuell indikator på att enheten är laddad.
För QS PRO20 användare: Ladda båda handtagen med
varsin CO2 patron. Den extra patronen är vad som ger PRO20
dubbla lyftkraften jämfört med PRO10. Sätt i en säkerhetssprint i båda handtagen.
• Vik ihop slangen enligt anvisning och stoppa tillbaka
enheten i hölstret med handtagen utåt och slangen inåt
närmast kroppen. Utlösningsmekanismen skall vara uppåt
i hölstret.
• Kontrollera alltid att allting är ordentligt fastsatt, gäller
även extra utrustning som kan bäras i bältet.
	Enheten är nu redo att användas!
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användning
1
Ta upp Quicksave ur
hölstret.

2
Lägg den frampå
bröstkorgen på den
nödställde.

3
Dela handtagen med
båda händerna.

4
Koppla ihop handtagen
bak på ryggen.
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4
Haken med öglan.

5
Drag isär handtagen
med ett lätt drag för
att pierca patronen.

6
Den gula slangen fylls
nu med luft och
lyfter den nödställde
till ytan av egen kraft.

7
Bogsera försiktigt in
den nödställde till säkerhet
och påbörja de åtgärder
som krävs.
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how to close it
1
Skruva av korken på
handtag 1 (För PRO20 skruva
av båda korkarna)

2
Ta ur den förbrukade
patronen vilken sorteras som
järnskrot (För PRO20 skruva av
båda korkarna)

3
Rulla ur luften med
hjälpen av handtag 2.
Rulla ihop tills all luft
är tömd. Upprepa proceduren
två gånger vid behov

4
Sätt i en ny oanvänd QS patron. Skruva tillbaka korken.
(För PRO20 sätt i nya patroner i båda handtagen)
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5
Vik slangen på mitten
och rulla ihop ända ner
till handtagen

6
Sätt dit en ny grön
säkerhetssprint för att
indikera att det sitter
en ny patron i

7
Lägg handtagen längs med
slangen och stoppa tillbaka
utrustningen i hölstret med
kopplingarna uppåt/utåt
enligtanvisning

8
Nu är Quicksave redo att
användas igen

11

Efter
användning
• Trä av den nödställde utrustningen.
• Töm slangen genom att skruva av korken och ta ur
CO2-patronen. För PRO20, skruva av korkarna på
båda handtagen.
• Ta handtag 2 och rulla handtaget utefter slangen för att
tömma den helt på luft.
• Utrustningen ska sköljas av med
färskvatten och hängas i ett rumstempererat
utrymme. Låt torka ordentligt.
• När allting torkat packas utrustningen ihop enligt anvisning. Glöm inte sätta i nya säkerhetssprintar.
• Smörj O-ring samt gängor med bifogad smörjmedel
Tef-Gel. O-ring bör utbytas ofta för att förhindra
läckage.
Underhåll
• Använd inte QS PRO till något annat än som ett
flythjälpmedel i vatten. All otillbörlig användning kan
skada garantin.
• Enheten skall hållas borta från barn.
• Minst en gång/år skall tuben blåsas upp med en
CO2-patron för att kontrollera att den är hel och tät.
Försök inte laga utrustningen själv; kontakta Quicksave eller närmaste återförsäljare. Rekommendation
att utrustningen lämnas för inspektion minst 1 ggn/år.
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Utan regelbunden inspektion kan enhetens förmåga och
material påverkas med tiden.
• Vid omladdning använd enbart Quicksave Rescue Equipments 16 gr CO2-cylindrar som köpes genom Quicksave
AB eller hos återförsäljare.
• Quicksave Rescue Equipment garanterar 2-års hållbarhet. Materialet bör ses över ofta på grund av den miljö
som den utsätts för som UV-strålning, saltvatten, mögel,
olja, vassa föremål etc. Detta kan göras på egen hand
genom att blåsa upp Quicksave med en patron. Om det
skulle finnas skada på materialet skall denna skickas in
på service omgående eller bytas ut till ny produkt.
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teknisk data
Quicksave PRO10
Tubmaterial: Nylon
Handtag: Anodiserad aluminium
Tub tjocklek: 380 μ
60 N lyftkapacitet fullt uppblåst
Gaspatron: 16 g CO2, ogängad
Uppblåsningsmekanism: Manuell, Gas
Vikt 0,7 kg
Längd: 1600mm
Service intervall: 1 ggr/år
UN number 2990 Life saving appliance

Quicksave PRO20
Tubmaterial: Nylon
Handtag: Aluminium
Tub tjocklek: 380 μ
120 N lyftkapacitet fullt uppblåst
Gaspatron: 16 g CO2, ogängad
Uppblåsningsmekanism: Manuell, Gas
Vikt 0,7 kg
Längd: 1600mm
Service intervall: 1 ggr/år
UN nummer 2990 Life saving appliance

Certifications
Testing of Life-Saving Appliances:
MSC81(70), EN ISO 12401-9-2006/A1-2011 and EN ISO12402-5-2006/
A1-2011. Made by Force Technology, Copenhagen, Denmark.
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Quicksave AB
Tryckerigatan 2 | Box 395 | SE-571 24 Nässjö
Tel +46(0)76-102 87 60
www.qsaverescue.com
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