
POSTOPEK OPOZORILO
Ostri deli na mestu polnjenja zračnega mostu 
lahko vodijo do nepopravljivih poškodb.

Izberite kraj polnjenja 
zračnega mostu in ga 
očistite ostrih delov. Kraj 
polnjenja ne sme 
vsebovati ostrega kameja.

1.
korak

POSTOPEK
Zračni most vzemite iz transportne vreče in ga posatvite na očiščeno 
površino.2.

korak

POSTOPEK
Na zračni most priključite vir zraka in ga pričnite polniti. Pravilno zložen 
zračni most se bo med polnjenjem sam razvil

3.
korak

POSTOPEK OPOZORILO
Polnite zračni most z 
zrakom dokler se ne 
aktivira varnostni ventil. 
Aktivacijo varnostnega 
ventila preverite z roko.

Če ne kontrolirate aktivacije varnostnega 
ventila in zaprete vira zraka lahko pride do 
naraščanja tlaka, ki lahko vodi do 
nepopravljivih poškodb zračnega mostu.

4.
korak

POSTOPEK OPOZORILO
Pri prenašanju zračnega mostu se nobeden 
del zračnega mostu ne sme vleči po tleh. 
Neupoštevanje lahko vodi do nepopravljivih 
poškodb.

Napolnjen zračni most 
prenesite v vodo oz. na 
zaledenelo površino.

5.
korak

POSTOPEK
Za izpraznjenje zračnega mostu pritisnite vložek v polnilnem ventilu in ga 
zavrtite v protiurni smeri. Pravilno odprt ventil se zaskoči.8.

korak

POSTOPEK
Zračni most zvijte iz zadnje strani in pri tem iztisnite kar se da veliko 
zraka. Zvit zračni most zložite in ga pospravite v transportno vrečo.

9.
korak

POSTOPEK
Po vrnitvi v enoto zračni most ponovno napihnite, očistite, preglejte za 
morebitne poškodbe in posušite.10.

korak

POSTOPEK
Več zračnih mostov lahko spojite skupaj po dolžini ali širini.

6.
korak

POSTOPEK
Pred pospravljanjem zračni most očistite.

7.
korak
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Hitri napotki za uporabo zračniH mostov sava



neupoštevanje navodil lahko povzroči nastanek različnih poškodb, zato pred uporabo obvezno preberite  
navodila za uporabo!

www.savatech.eu/environmental-protection-and-rescue/manuals www.savatech.com/manuals

VAROVALNA OPREMA:
pri uporabi varovalne opreme pri reševanju iz vode ali ledu upoštevajte lokalne predpise in smernice.

OPOZORILA:

DELOVNI POGOJI: 
nominalni delovni tlak zračnega mostu sava je določen z aktivacijo varnostnega ventila in se nahaja med 0,48 in 0,56 bar.
tlak v zračnem mostu sava je potrebo dopolniti do aktivacije varnostnega ventila v časovnih intervalih največ 8 h.

2

Trelleborg Slovenija d.o.o.
pa Environmental  
protection products

Škofjeloška cesta 6
4000 kranj
slovenija

phone: +386 (0)4 206 6388
e-mail: info.eko@savatech.si
fax: +386 (0)4 206 6390
www.savatech.eu

verzija 01-2019

Hitri napotki za uporabo zračniH mostov sava

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

pri uporabi zračnih mostov sava je uporaba odprtega ognja in kajenja prepovedana.

standardna izvedba zračnih mostov sava NI primerna za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi.

temperaturno območje uporabe zračnega mostu sava je od -20 °C do +60 °C. uporaba pri temperaturah 
izven specificiranega območja lahko vodi do poškodb materiala.

• zračne mostove sava je prepovedano polniti z vnetljivimi plini ali kisikom. pri uporabi zračnega mostu 
sava je prepovedana uporaba ostrih predmetov. uporaba ostrih predmetov lahko vodi do nepopravljivih 
poškodb zračnega mostu sava. 

• zračni most sava prenašajte tako, da se noben del ne vleče po tleh. neupoštevanje lahko vodi do 
nepopravljivih poškodb zračnega mostu sava.

• zračni most sava je prepovedano odlagati na ostro kamenje ali druge ostre predmete. neupoštevanje 
lahko vodi do nepopravljivih poškodb zračnega mostu sava.

• uporaba zračnega mostu sava je osebam, ki ne znajo plavati, stroGo prEpovEDana.
• uporaba zračnega mostu sava na deročih vodah ni dovoljena.
• uporaba zračnega mostu sava na zaledenelih vodah ni dovoljena osebam, ki niso izurjene za reševanje 

iz zaledenele vode.


