
 

MANUAL DO USUÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

COLETE SALVA-VIDAS INFLÁVEL 
 

 

SHANGHAI FANGZHAN FIRE TECHNOLOGY CO., LTD. 

EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA  

Rua Jaguariaiva 596 Sala 01 
Pinhais/PR - CEP 83327-076 eurosul.com 



 

 

 

VISÃO GERAL 

Coletes salva-vidas infláveis são baseados em SOLAS 1974 e Emendas, Capítulo III, Artigos 7, 
22 e 34, MSC.36(63)MSC.48(66) &MSC.97(73)O colete salva-vidas é pequeno e leve, confortável 
e conveniente de usar; a flutuação é grande após a inflação, e a função de auto-ressarcimento 
da água é particularmente boa. Foi reconhecido pela indústria naval e é o mais recente 
substituto para coletes salva-vidas de espuma tradicionais. 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Colete salva-vidas inflável SOLAS aprovado 

 

Modelo: FZSZ-I 

Flutuação: 330 LBS (150N) 

Tempo de inflação: Menos de 5s 

Temperatura de trabalho:-30°C~+65°C 

Perda de flutuação após 24 horas: Menos ou igual a 5% 

Duração flutuante: Maior que 48hrs 

Cilindro de CO2: 33g x 2pcs  

Material da câmara de ar: Nylon + TPU  

Material de capa: Poliéster Impermeável Oxford Neoprene 

Peso: 1 kg 

Design altamente visível, 2 grandes áreas SOLAS aprovados USA 3M refletores na tampa, torna a 
pessoa em perigo mais visível no escuro. 



 

Modelo: FZSZ-II 

Flutuação: 275N 

Tempo de inflação: Menos de 5s 

Temperatura de trabalho:-30°C~+65°C 

Perda de flutuação após 24 horas: Menos ou igual a 5% 

Duração flutuante: Maior que 48hrs 

Sistema de inflação: Automático + Manual 

Cilindro de CO2: 60g x 2pcs  

Material da câmara de ar: Nylon + TPU compmaterial osite 

Material de cobertura: TARPS 

Apito: Material de PVC feito 

Luz do colete salva-vidas: FZYD-III (opcional) 

Design altamente visível, 2 grandes áreas SOLAS aprovados USA 3M refletores na tampa, torna a 
pessoa em perigo mais visível no escuro. 

 

 

 

INSTRUÇÕES DE USO 



  
  

     

VIDA GERAL DO PRODUTO 

A vida útil de um colete salva-vidas depende em grande parte de como ele é usado e mantido, e 
deve ser evitado em áreas onde há luz solar. A luz ultravioleta pode degradar o desempenho de 
materiais sintéticos. A exposição excessiva a altas temperaturas e umidade pode encurtar a vida 
útil do produto. Sabemos que esses fatores podem degradar o desempenho do material e o 
ambiente é diferente para cada uso, por isso não há uma maneira definitiva de estimar sua vida 
útil. Por esse motivo, você deve seguir as instruções de manutenção e limpeza e realizar 
verificações de manutenção e desempenho. Isso garantirá a vida mais longa do colete salva-vidas. 
A não ocontecição dessas instruções pode causar mau funcionamento do colete salva-vidas, 
causando ferimentos ou até mesmo morte. 

 

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA 

Lave depois do uso em água doce. Usando apenas um detergente suave. 

Não lave a máquina. Limpe a seco ou use removedor de manchas. 

 

Instruções de serviço  

1. Verifique se há algum vazamento ou dano antes de usar através da oral naflation. Se houver 
algum, altere antes de usar. 

2. Verifique se o cilindro está danificado ou corrosão. Verifique o selo do cilindro; se o selo for 
pierces, a agulha foi acionada. É necessário afiar ou trocar a agulha. 

3. Desaparafusar o cilindro a cada seis meses, e soltar um óleo no dispositivo de inflação para 
garantir que o dispositivo possa funcionar corretamente. 



4. Verifique ou troque a bobina a cada seis meses (até a condição do armazenamento), mas não 
mais de um ano. 

5. Não infle automaticamente novamente após a inflação oral, o que pode deslumiro colete salva-
vidas devido à pressão excessiva . 

6. O desempenho do colete salva-vidas será enfraquecido no ambiente abaixo de 5 graus C. 

7. Não use como almofada ou golpe, jogue no ar, exponha sob o sol após a inflação. Mantenha-se 
longe de óleo, ácido, álcali ou objeto afiado, etc. 

8. Armazene na temperatura normal e mantenha 1 metro de distância da fonte de calor de 65 
graus C. 

9. Ao usar o colete salva-vidas pela primeira vez, o peso do CO2 deve ser medido pela escala após 
6 meses de serviço de acordo com a placa de identificação. Depois disso, medido a cada ano, se o 
peso é 2g menor do que o padrão, ele não é mais útil, 

10. Mantenha o registro após o exame. 

11. Não tente consertar sozinho. The colete salva-vidas deve ser 
atendido por ano por um centro de serviço aprovado pelo 
fabricante.  Com mais frequênc 


