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Kasutusjuhis 
Seago päästevestile: 
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Päästevesti ohutuks kasutamiseks tutvu hoolikalt kasutusjuhisega. 

NB! Kasutusjuhisega tuleb tutvuda enne esimest kasutamist! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Täname, et olete ostnud Seago päästevesti. 

 
Päästevesti ostmisel veenduge, et soetate eesmärgipärase ja 
sobiva spetsifikatsiooniga vesti. Eelkõige tuleb tähelepanu 
pöörata vesti vastavust  kaalule, rinnaümbermõõdule ning 
ujuvusele. Seago valikust leiab vesti igale eesmärgile ja ujuvusega 
vahemikus 100N kuni 300N.  

 
Päästevesti regulaarne ja korrektne hooldus ning 
hooldusintervalli järgimise eest annab tootja vestile viie aastase 
garantii. Tasuta viie aastaseks garantiiperioodi saamiseks 
registreeri ost internetis või 30 päeva jooksul posti teel.   
Seago päästevestid on valmistatud vastavuses ISO 12402-3 ( 
150N ) ja ISO 12402-2 ( 275N ) nõuetega. Vestid on disainitud ja 
valmistatud kõrgendatud optimaalse jõudlusega ning seetõttu on 
mudeli nimes märgitud ujuvus alati suurem kui nõuetele 
vastamiseks vajalik minimaalne ujuvus.  
Tegelikud ujuvused mudelitele vastavatalt: Seaguard 165 N, 
Classic 190 N, Active 190 N ja 300 N, 3Dynamic 190 N ja 300 N. 
Kõik eelpool nimetatud päästevestid on sobilikud avamerel 
kasutamiseks.  
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WAVEGUARD 100 

 
 
 
 

Sisukord 
 

 
- Kanna päästevesti. 

- Kuidas kasutada päästevesti. 

- Päästevesti selga panemine. 

- Päästevesti täitmine ja tühjendamine. 

- Päästevesti täitesüsteem. 

- Päästevesti pakkimine. 

- Päästevesti ballooni vahetus. 

- Päästevesti hooldamine. 

- Päästevesti testimine. 

- Päästevesti pristmekapuutsi kasutamine. 

- Päästevesti hoolduskirjed. 

SISUKORD 
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KANNA PÄÄSTEVESTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligi 80% paadisõiduga senduvatest hukkunutega õnnetustest ühendab asjaolu, 
et ohver ei kandnud päästevesti. Tuleb ka ära märkida, et enamus õnnetusi on 
juhtunud päikesepaistelistel ja tuulevaikseltel päevadel. Päästevest ei saa Sind 
päästa, kui sa ei kanna seda. Päästevesti selga panemine peab olema alati 
esimene tegevus ja tehtud enne kui alustate veega seotud. 

Isetäituvatel ehk paukvestidel puudub loomupärane ujuvus. Ujuvus 
saavutatakse alles pärast päästevesti täielikku täitumist ehk inflatsiooni. 
Sattudes vette täitub automaatne päästevest automaatselt. Korrektsel 
kasutamisel ja töökorras vestiga teadvuseta vettekukkumisel täitub vest 
automaatselt ja pöörab kasutaja näoga ülespoole ja tagab ujuvuse. Manuaalse 
päästevesti täitmiseks on vaja tõmmata spetsiaalselt päästiknööri. Manuaalne 
vest ei täitu vette sattudes isesesivalt, vaid vajabet kasutaja tõmbab 
päästiknöörist. Külma vette sattudes võib inimene sattuda šokiseisundisse ja 
seetõttu võivad ka lihtsad ja kriitilised ülesanded, nagu päästiknöörist 
tõmbamine, osutuda võimatuks. 

Seago Yachting  ja Seaway Clothing Oü soovitavad kasutada automaatselt 
täituvat vesti.  
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KANNA PÄÄSTEVESTI 

 

 

HÜPOTERMIA 
 

Pikaajaline kokkupuude külma veega põhjustab seisundit mida nimetatakse 
hüpotermiaks mis tähendab kehasoojuse olulist kaotust põhjustades kurnatust 
ja teadvusekaotust. Enamik uppunuid kannatab enne hukkumist hüpotermia all. 

Päästevestid pikendavad ellujäämisaega kuna aitavad ujuda väiksema 
energiakuluta. 

 
1. Kandke alati päästevesti. Kui muutute alajahtumise tõttu 

kontaktivõimetuks või kaotate teadvuse hoiab päästevest teid vee 
peal ja tõstab olulisel teie ellujäämisvõimalusi.  

2. Ärge püüdke ujuda, välja arvatud juhul, kui jõuate lähedalasuva 
veesõiduki, teise ellujäänu või ujuva objektini, millele saate toetuda või 
ronida. 

3. Vette sattudes hoidke standardset “HELP” asendit.  

4. Hoidke oma ellujäämise ja pääsemise suhtes positiivset suhtumist. 
Positiivne mõtlemine tõstab võimalusi pikendada oma ellujäämisaega 
kuni pääsemiseni. Teie elutahe on oluline! 

5. Kui vette on sattunud rohkem kui üks inimene siis on soovitav pääsemist 
oodates hoida kokku. Teineteisega kokku hoides vähendab soojuskao 
kiirust ja pikendab seeläbi ellujäämisaega.  

 

 
 

HELP ASEND 



KUIDAS KASUTADA PÄÄSTEVESTI 
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1. Kontrollige kas päästevest vastab teie nõuetele. Kas päästevest on 
automaatne või manuaalne. 

2. Kontrollige, kas täitesüseem on täielikult töökorras. ( vt joonist täitesüsteem) 

3. Kontrollige ega gaasiballooni pole kasutatud, läbi torgatud ja on tugevalt 

sisse keeratud. ( kui Teil on Pro Sensor mudel siis saate seda 
kontrollida läbi vaateakna)  

4. Enne iga kasutust kontrollige visuaalselt, et vestil puuduksid kahjustused.  

5. Õpetage lapsele kuidas ujuda päästevestiga 

 

 
Enne kasutamist harjutage päästevesti selga panemist ja vees kasutamist ja 
veenduge selle toimivuses. Lugege peatükki “Kuidas oma päästevesti testida”. 
Vest ei ole päästevest enne täielikku avanemist ja täitumist.  

Teatud tüüpi rõivaid kasutades või erinevatel muudel asjaoludel ei pruugi 

vest täielikku jõudlust saavutada. 

Teie päästevest on varustatud ballooni lahtituleku vältimiseks silindri hoidjaga, kuid 
enne igat kasutamist peaksite kontrollima, et balloon on täitesüsteemiga tihedalt 
ühenduses ja süsteemi tihedalt sisse keeratud. ( kui Teil on Pro Sensor mudel siis 
saate seda kontrollida läbi vaateakna)  

 

OLUINE:  Kontrollige enne igat kasutuskorda, et balloon on korralikult kinni 
keeratud. See päästevest täitub CO2 gaasiga ja vestil puudub loomupärane 
ujuvus. Ujuvus saavutatakse ainult juhul kui päästevest on täitunud CO2 
gaasiballooni abil või kui see on suu kaudu täis puhutud. See pääsevest pakub 
täielikult täitununa vähemalt 150N ujuvuse. Sobib kasutajale kaaluga alates 
20kg ja kuni 40 kg. Soovituslik kasutustemperatuuri vahemik on +5C kuni 40C 
Ärge kasutage mähmeid või ujuvusabi ku kasutate päästevesti. 

 

MÄRKUS: Päästevesti külge on kinnitatud vile, mida tuleks kasutada vette 
sattudes tähelepanu äratamiseks, et aidata teie asukohta tuvastada. 

 
 

 

GAASIBALLON tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Ballooni 

väärkasutamine, sihtotstarbepäratu kasutamine on KEELATUD 
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PÄÄSTEVESTI SELGA PANEMINE 

 

 

 

TÄHELEPANU: KANDKE PÄÄSTEVESTI ALATI KÕIGE VÄLIMISE KIHINA. 
ÄRGE KUNAGI KANDKE PÄÄSTEVESTI ÜHEGI TEISE RÕIVA EGA KIHI 
ALL. 

 
1. P ange selga nagu riietuks 

vesti, asetades käed rihmade 
ja kangasmaterjali vahelt.  

 
 
 
 
 

 
2. Sulgege, kinnitage, eesmine 

pannal ja veenduge, et käsitsi 
avamise päästiknöör ripub 
päästevestist välja. 

 
 
 
 
 

 
3. Reguleerige rakmeid paremaal pool 

asuva liuguri abil kuni saavutate 
sobivuse. (3Dynamic mudelitel on 
reguleerija nii vasakul kui paremal 
küljel). TÄHELEPANU. Vöö peaks 
olema pingul kuid mugav. Tõmmake 
vöö vaba ots talje alla 

 
4.  See päästevest on varustatud kas ühe või kahekordse kargurihmaga. 

Kargurihm tuleb reguleerida tihedalt kuid mugavalt. Ärge kasutage 
päästevesti ilma kargurihme õigesti reguleerimata ja kindlalt kinnitamata. 
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PÄÄSTEVESTI TÄITMINE JA TÜHJENDAMINE 

 

 

 
TÄITMINE 

 

AUTOMAATNE/ MANUAALNE PÄÄSTEVEST:  Automaatne päästevest 
täitub, kui see on täielikult vette kastetud. Automaatseid ja manuaalseid 
pääseveste saab käsitsi avada, tõmmates järsult alla päästiknööri. 

 
Manuaalne päästevest : Päästevest täidetakse käsitsi haarates 

päästiknöörist ja tõmmates seda järsult alla. 

 
Puhudes täitmine: Puhumistori asub katte sees kandja vasakul küljel. 
Täispuhumiseks avage täitetoru, avades selle ülemine osa tolmukorgi 
eemaldamisega. Puhuge kuni vesti kops on kindlalt täitunud.  

 

 
 
 
 

DEFLATION 
 

TÜHJENDAMINE 
 
Tühjendusklapp asub tolmukorgi peal. Pöörake tolmukork tagurpidi ja sisestage 
tühjendusmehhanism suutorusse. Hoidke tühjendusmehhanismi sõrmega paigal 
ja pigistage päästevestist kogu õhk välja. Kui päästevest on kandmise ajal 
täitunud, võib selle eemaldamiseks osutuda vajalikuks päästevesti osaline 
tühjendamine. 

 
Kogu õhu väljutamiseks voltage päästevest kokku ja pigistage tühjendusmehhanismis 
kokku pressimise ajal. Päästevesti on raske korralikult kokku voltida ja uuest pakkida, 
kui see pole täielikult tühjendatud ning gaasiballooni poolt täis pumbatud õhukambris 
tekib ülerõhk. 
Harjutage täispuhutava päästevesti kandmist ja reguleerimist vees, et olla 
hädaolukorraks valmis! 

     Harjutage päästevesti kandmist ja täispuhumist kasutades erinevat tüüpi rõivaid. Kahla vette ja      
täitke vest manuaalselt või laske oma päästevestil automaatselt täituda. Harjutage seni, kuni olete 
oma päästevesti toimimises täielikult veendunud

SUUKAUNDE TÄITMINE JA SEEJÄREL CO2 

BALLOONIGA TÄITMINE ON KEELATUD 

IRREPARABLE DAMAGE WILL OCCUR. 
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PÄÄSTEVESTI TÄITESÜSTEEM 

 

 

 
PRO SENSOR® TÄITESÜTEEM 

Proffessionaalseks kasutamiseks mõeldud täitesüsteem mis toetab nii 
automaatset kui ka manuaalset täitmist. Süsteemil on üks oleku indikaator mis 
näitab kas seade on aktiveeritud ja milline on CO2 ballooni olek.  

 

Pro Sensor® automaatse täitesüsteemi indikaator võimaldab kindlaks teha 
kas süsteem on vallandatud. Võimaldab tuvastada kas CO2 balloon on 
terve. Võimaldab tuvastada ega pole hoolduse käigus on paigaldatud 
läbitorgatud/ kasutatud ballooni.  

 

  
 
 

Pro Sensor® automaatne täitmissüsteem on töökorras ja kasutuskõlbulik 
kui mõlemad indikaatoravad on rohelised ja täielikult nähtavad. 
Indikaatoravades ei tohi olla takistusi ega mehaanilisi osakesi.  

 
Iga kord kui plaanite kasutada vesti, kontrollige kas CO2 balloon on kinnitatud 
kinldalt. Kontrollige kas kassett on kinnitatud kindlalt ega kapslile märgitud 
kuupäev pole möödunud.  

 
Ülemine indikaator näitab CO2 ballooni olekut. Punane näitab balloon on 
puudu või see on kasutatud. Osalisel punane näitab, et balloon ei ole 
täielikult sisse keeratud või on osaliselt läbi torgatud. 

 
EEMALDAGE BALLON JA VEENDUGE, ET SEEON TÄIS JA EI OLE 
LÄBI TORGATUD ENNE TAGASI PAIGALDAMIST. 

 
Alumine indikaator näitab automaatse täitmismehhanismi olekut. Punane 
tähistab et see puudub või see on aktiveeritud. Osaliselt punane näitab, et 
automaatne täitmissüsteem ei ole täielikult kinni keeratud  
 
MÕLEMAD NÄIDIKUD PEAVAD OLEMA ROHELISED. KASSETILE 
MÄRGITUD KUUPÄEV EI TOH OLLA MÖÖDUNUD. KORREKTSEKS 
TÄÄTAMISEKS PEAB CO2 BALLOON OLEMA TÄIS JA KORRALIKULT 
KINNI KEERATUD. 
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PÄÄSTEVESTI TÄITESÜSTEEM 

 

 

 

BALLOONI HOIDJA (kõigil mudelitel) 

See balloonihoidja on unikaalne ja ainulaadne toode mis on loodud CO2 ballooni 
hoidmiseks. Paigaldatud täitesüsteemi ja ballooni vahele. Sisestage balloon ja seejärel 
kinnitage kinnitusrõngas ümbr ballooni. Aitab hoida ballooni paigal ja kindlustab, 
ballooni iseseisvat lahti kruvimist. 
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PÄÄSTEVESTI PAKKIMINE 

 

 

 

PAKKIMINE – Seaguard, Waveguard mudel  

 
 

1 2 

 

 

 
 

3 4 
 

  
 

 
5 
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 PÄÄSTEVESTI BALLOONI VAHETUS 

 

 

 

 

PRO SENSOR AUTOMAATNE 
 

 
• Ärge eemaldage täitesüsteemi vesti küljest. 
• Enne ballooni vahetus ja uuesti 

vinnastamist veenduge, et teil on õige 
asenduskomplekt, õige suurusega 
ballooniga ja päästevest on kuiv. 

• Hoida eemal vedelikest. 
• Veenduge, et asenduskomplektis 

oleval automaatkassetil märgitud 
kuupäev pole möödunud.  

 

Samm 1 
Keerake automaatkassett lahti, keerates seda 
vastupäeva. Kasutatud kassett utiliseerige. 
Asendage see päripäeva keerates uue kassetiga 
millel olev indikaator näitab rohelist. Pingutage 
tihedalt ja tugevalt. 

 

Samm 2 
Eemaldage läbi torgatud, kasutatud balloon, 
keerates seda vastupäeva. Utilieerige kasutatud 
balloon. 

Samm 3 
Kui täitesüsteem on aktiviseeritud käsitsi, lükake 
hoob tagasi oma pessa kuni see klõpsab oma 
kohale. 

 

Samm 4 

Veenduge, et must CO2 ballooni tihend on terve ja õigesti paigaldatud 

Samm 5 
Veenduge, et CO2 ballooni kork ei oleks 
läbi torgatud ja seejärel keerake see 
seadmesse. Pingutage käsitsi. 
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PÄÄSTEVESTI HOOLDAMINE 

 

 

 
 

On väga oluline hooldada turvavarustust. Päästevest on oluline turvavarustus. 
Päästevesti eluea pikendamiseks ja korrasoleku pikendamiseks järgige 
järgmisi samme: 

 
• Jälgi täitekassetile märgitud kuupäeva. Kuupäeva möödudes asenda kassett. 
• Veendu, et kõik indikaatorid on märgitud rohelisena. 
• Kontrolli, et CO2 ballooni kork on terve ja paigada see seadmesse. 

Pinguta käsitsi. 
• Kontrolli ja veendu, et käsi täitenöör on terve ja nähtaval koal. 

• Pärast kasutamist jälgi juhiseid kuidas pakkida ja täita päästevest. 

• Alati kontrolli vesti korrasolekut enne kasutamist. 

• Kontrolli visuaalselt vesti terviklikkust ja välist korrasolekut.  
• Täida perioodiliselt päästevest kasutades puhumismeetodiks mõeldud 

toru. Jäta vest 12h seisma stabiilse temperatuuriga keskkonda et 
veenduda vesti õhupidavuses.  

 
Kui asendate mistahes komponente siis jälgige juhiseid. Kui päästevest 
lekib tuleb päästevest välja vahetada. Ärge proovige lekkivat päästevesti 
remontida. Päästevesti on soovituslik kontrollida ja hooldada 
perioodiliselt Seago Yachting ja Seaway Clothing Oü heakskiidetud 
teenindusjaamas.  

 
PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE 

 

Päästevesti tuleb alati hoida kuivas ja ventileeritavas keskkonnas. 
Automaatsete päästevestide hoiustamisel tuleb aktivaatorkasset eemaldada. 
Kui päästevest on märg või niiske tuleb kassett eemaldada. Päästevest tuleb 
kuivatada täielikuly enne pakkimist ja hoiustamist. Päästevesti puhastamiseks 
kasutage puhast magevett. Enne puhastamist eemaldage automaatne 
täitekasset. Ärge paigaldage kassetti tagasi enne kui vest on täielikult 
kuivanud.  Päästevesti puhastamiseks on keelatud kasutada pesumasinat ja 
kuivatusmasinat. Lase vestil kuivada naturaalsel viisil. Veendu, et päästevest 
on täielikult kuiv enne pakkimist ja hoiustamist. 

 

 

 

ÄRGE ÜRITAGE PARANDADA KATKIST VESTI VAID PÖÖRDUGE SEAWAY 

CLOTHING OÜ SPETSIALISTIDE POOLE 
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PÄÄSTEVESTI TESTIMINE 

 

 

 
 

Uppumine on harrastuspaadiga seotud surmajuhtumite peamine põhjus. 
Päästevest aitab ujuda ja hõljuda vees, püsida näoga ülespoole vees ning 
suurendada seeläbi ellujäämis- ja pääsemisvõimalusi. Õige suurusega vest 
toetab korralikult kandja kaalu. Isetäituval päästevestil puudu loomupärane 
ujuvus. Ujuvus tekib ja on tagatud ainult täispuhuune. Tutvuge päästevesti 
kasutamisega, katsetage, et teaksite mida hädaolukorras teha. 

 

Täida päästevest ja saa aimu kuidas päästevest vees käitub.  

 
Veendumaks , et vest tõstab sinu ujuvust peab vest olema: 
• Seljas mugav (õigesti kasutades) 
• Oleks piisav lainetingimuste jaoks 
• Vest sobituks teie kehaga  

 
Veendu, et vest on töökorras: 
• Käivita CO2 täitesüsteem 
• Täida uuesti CO2 täitesüsteem 
• Proovi kasutada puhumisteel täitmiseks mõeldud puhumistoru 

 

Manuaalse täitmissüseemi kontrollimisel veenduge, et silindri läbistav thvt liigub 
kangivarre ülestõstmisel  vabalt ( eemaldatud ballooniga ), katsetage surudes tihvte 
alla ja vabastades need millele peab järgnema kangihoob. Korrake seda mitu korda 
veendumaks korrasolekus.  

Soovitame hankida kaks tagavara täitekomplekti. Ühega testite ja õpite vesti tundma 
teine hoidke kaasas varukomplektina. 

Soovitame katsetada automaatset täitesüsteemi iga hooaja alguses. Katsetamine 
annab kindluse, et süsteem on töökorras ja töötab korrektselt. 
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PÄÄSTEVESTI TESTIMINE 

 

 

 
AUTOMAATSE TÄITESÜSTEEMIGA VESTI TESTIMINE 

 

1. Isetäituva päästevesti testimiseks on vaja päästevest täita. Vajalik on üks 
täitekomplekt uuesti täitmiseks. 

2. Pane vest selga.  

3. Mine vette, jalad peavad olema kindlalt põhjas ja pea vee peal. Piisavalt 
sügavale, et vesti täitesüsteem on vee all. Vee alla sattudes peab 
automaatne täitesüsteem käivituma 10 sekundiga.  

4. Katseta kas vest kannab sind pinnal ja hoiab sind asendis nii, et 
hingamisteed on vabastatud. Pane tähele kuidas hoida jalgu ujudes.  

5. Tule veest välja, eemalda vest. Eemalda CO2 balloon, kassett ja lase vest 
tühjaks.  

6. Puhasta ja kuivata vest täielikult. 
7. Paki ja täida vest uuesti.  

 
 
 

MANUAALSE TÄITESÜSTEEMIGA VESTI TESTIMINE 
 

1. Isetäituva päästevesti testimiseks on vaja päästevest täita. Vajalik on üks 
täitekomplekt uuesti täitmiseks. 

2. Pane vest selga.  

3. Täida päästevest tõmmates päästiknöörist. 
4. Mine vette, jalad peavad olema kindlalt põhjas ja pea vee peal.  
5. Katseta kas vest kannab sind pinnal ja hoiab sind asendis nii, et 

hingamisteed on vabastatud. Pane tähele kuidas hoida jalgu ujudes.  
6. Tule veest välja, eemalda vest. Eemalda CO2 balloon, kassett ja lase vest 

tühjaks.  
7. Puhasta ja kuivata vest täielikult. 
8. Paki ja täida vest uuesti.  
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PÄÄSTEVESTI TESTIMINE 

 

 

 
SUUTORUGA PÄÄSTEVESTI TÄITMISE TESTIMINE 

 

1. Testimiseks peate täitma päästevesti. Tagavara täitekomplekti ei ole tarvis. 

2. Eemaldage CO2 balloon. Eemaldage täitekassett, 
3. Pange pääsvest selga.  

4. Mine vette, jalad peavad olema kindlalt põhjas ja pea vee peal.  
5. Kui olete mitte ujuja või nõrk ujuja, täitke päästevest osaliselt 

veendumaks kas vest toetab piisavalt ja võimaldab täielikku täitmist.  

6. Täitke päästevest täielikult kasutades puhumistoru.  

7. Katseta kas vest kannab sind pinnal ja hoiab sind asendis nii, et 
hingamisteed on vabastatud. Pane tähele kuidas hoida jalgu ujudes.  

8. Tule veest välja, tühjenda vest. 
9. Puhasta ja kuivata vest täielikult. Paki vastavalt juhisele. 

 

 
PÄÄSTEVEST AITAB PÄÄSTA SINU ELU 

 

1. Kontrolli täitemehhansimi korrasolekut enne iga kasutamist  

2. Proovi ja testi oma päästevesti nii vees kui kaldal.  

3. Märgista päästevest oma nimega. Ära laena oma päästevesti teistele.  

4. Ärge muutke ega parandage oma päästevesti, kui vest ei sobi või on katki, hankige 

uus ja selline mis on terve ja sobiv.   

5. Päästevest ei ole mõeldud kasutamiseks vendrina.  

6. Kui päästevest on märg siis kuivata vest täielikult. Hoiusta kuivas 
ja ventileeritud ruumis.  

7. Lase vestil kuivada loomulikul viisil st ära kuivata radiaatoril ega mingil muul otsest 

kuumust andva kehaga kontaktis. 
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MUDEL: 

KUUPÄEV: SEERIA NUMBER: 

OMANIKU NIMI: 

 

HOOLDUS KP 
 

JÄRGMINE HOOLDUS 
 

HOOLDAJA ALLKIRI 
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