
  Brugsanvisning 
 
 
 
Det anbefales at brugsanvisningen læses grundigt, før redningsvesten tages i brug. 
 
 
Kort gennemgang af redningsvesten inden den tages i brug:  
 
1) Gennemgå redningsvesten for revner eller huller. Sådanne skader kan påvirke redningsvestens 

evne til at puste sig op.  
2) Gennemgå den oppustelige del (den gule blære inderst) af redningsvesten. Dette gøres ved at 

folde den ud fra siden (via velcro-lukning). LÆG MÆRKE TIL hvordan redningsvesten er 
foldet, da den skal foldes tilbage på samme måde. Den oppustelige del bør ligeledes gennemgås 
for skader og revner.  

3) Det anbefales, at redningsvesten pustes op med mundstykke og lægges i 24 timer til 
observation. Redningsvesten bør ikke have mistet betydelig luft i løbet af dette døgn. 

 
 
Kort gennemgang af Co2-patronen, inden vesten tages i brug: 
 
a) Tjek at Co2-patronen er skruet korrekt i. Tjek om der er hul i toppen af patronen, da det betyder, 

den ikke længere kan benyttes og skal udskiftes. Såfremt Co2-patronen fremstår hel, uden rust 
og korrosion, ubrugt og uden huller, skru patronen fast til vesten igen.  

b) Tjek bundkarret på udløsermekanismen. Denne findes i venstre side af redningsvesten, når der 
lægges på bordet med fronten opad. Såfremt en grøn ring i bundkarret er tydeligt synlig, er 
salttabletten OK.  

c) Vej Co2-patronen på en køkkenvægt og tjek at den oplyste vægt stemmer overens med den 
angivne vægt, der står på siden af patronen. Vægten må max afvige 2 g fra det angivne tal. 
Ellers skal patronen skiftes. 

d) Co2-patronen skal skrues stramt fast, uden at over stramme.  
 
Før punkt 4, anbefales det, at gennemgå punkt a-c ovenfor. 
 
4) Når den oppustelige del af redningsvesten er gennemgået foldes denne tilbage ind i 

redningsvesten. 
 
 
 
Såfremt der findes skader på vesten, som nævnt ovenfor, bør vesten IKKE tages i brug.  
 
OBS: Co2-patronen kan KUN bruges én gang. Såfremt vesten har været oppustet, skal den siddende 
Co2-patron og salt-tablet udskiftes, før vesten tages i brug igen.  
 
OBS: Co2-patronen har en holdbarhed på 5 år i tørt miljø (dette er dog med forbehold for ekstremt 
høje temperaturer, saltvand og fugtighed).  
 
OBS: Undgå at efterlade redningsvesten i bagende sol i længere tid ad gangen. 
 
 



  Brugsanvisning 
 
 
 
 
Montering af Co2 patron: 
 
1. Læg da redningsvesten ned med Njord logoet pegende op.  
2. Åbn redningsvestens velcro i venstre side og fold den gule blære ud.  
3. Under serviceskemaet, vil udløsermekanismen befinde sig.  
4. Tag din Co2 patron frem, placer gevindet mod dig og før Co2 patronen fra redningsvesten top 

og ned mod udløseren. Her er et hul, som Co2 patronen skal skues i.  
5. Skru den stramt fast, uden at over stramme. 
 
Montering af salttablet: 
 
1. Samme procedure som montering af Co2 patron.  
2. Her tilgås udløseren dog fra bunden.  
3. Skru bundkaret af. Sørg for at bundkarret er tørt.  
4. Tag den gamle gule ring ud og sæt den nye salttablet i.  
5. Skru bundkarret på igen. Her er det vigtigt at den grønne ring er tydeligt synlig. Er den synlig er 

redningsvesten igen klar til automatisk oppustning. 
 
 
Rengøring af vesten, hvis den har været våd: 
 
1. Hæng vesten til tørre, lad den dryppe af, med den gule blære synlig 
2. Lad IKKE vesten tørre i direkte sollys  
3. Brug IKKE hårtørrer til at tørre vesten 
4. Vesten tåler IKKE maskinvask  
5. Vesten tåler IKKE rens 
6. Vesten tåler ikke at blive bleget 
7. Skyl saltvand af med ferskvand (gælder KUN Njord Arild. Njord Sigyn og Njord Jofrid bør 

KUN skylles, hvis vesten har været udløst)  
 
 
Kort beskrivelse af den automatisk oppustelige redningsvest 
(Njord Sigyn og Njord Jofrid) 
 
1. Redningsvesten oppustes automatisk cirka 3 sekunder efter redningsvesten er nedsænket i vand. 
2. Såfremt redningsvesten ikke oppustes automatisk, skal man give et fast ryk i det røde håndtag.  
3. Såfremt redningsvesten ikke puster sig op, kan dette ligeledes gøres ved mundstykket i venstre 

side. 
4. Det er vigtigt at børn og unge er instrueret om dette før brug. 
5. Denne redningsvest kan benyttes til vandaktiviteter, hvor det IKKE forventes at man falder i 

vandet. Her er redningsvestens funktion altså kun at blive benyttet i tilfælde af nødsituationer.  
6. Njord Sigyn og Njord Jofrid er redningsveste, der fungerer i aktiviteter såsom sejlads på tørt 

dæk, hvor det ikke forventes, at vesten er i direkte kontakt med store mængder vand. 
 
 



  Brugsanvisning 
 
Kort beskrivelse af den manuelt oppustelige redningsvest (Njord Arild)  
 
1. Redningsvesten udløses kun med et fast ryk i snoren. 
2. Såfremt redningsvesten ikke puster sig op, kan dette gøres ved mundstykket i venstre side. 
3. Njord Arild kan bruges til vandaktiviteter, hvor man forventer at blive våd. Dette kan være 

aktiviteter såsom SUP, fiskeri, kajak, kano, windsurfing eller sejlads på vådt dæk.   
4. Det er vigtigt at skylle Njord Arild i ferskvand, samt at tørre den udfoldet, før den pakkes 

sammen igen (se ”Rengøring af vesten, hvis den har været våd”).  
5. Såfremt dette ikke gøres, forkortes Co2-patronens levetid (”Montering af Co2 patron”).  

 
 

Sådan påføres redningsvesten (gælder for alle redningsveste): 
 
1. Spændet åbnes foran. 
2. Hvis skridtgjord benyttes, træder man med en fod af gangen, som et par bukser igennem de to 

remme. Det betyder, at når redningsvesten er på, sidder skridtgjorden (remmen) en enkelt gang 
rundt om toppen af begge lår.  

3. Alle redningsveste er onesize og vil derfor passe flertallet. Der kan dog være undtagelser, der er 
afhængigt af højde og drøjde, hvor vesten ikke vil passe. Er dette tilfældet, tag da stroppen ud af 
rygstykket. 

4. Redningsvesten føres over hovedet og hviler med neoprenstykket på nakken, med Njord logoet 
på venstre bryst. 

5. Redningsvesten strammes herefter ind i livet, til den sidder behageligt. 
6. Spændet lukkes, når redningsvesten er tilpasset. 
 

 
 
 
 


