FOR SIKKERHETS SKYLD
REDNINGSVESTER/LIFE JACKETS
Voksne/Adults

FOR YOUR OWN SAFETY

EVAKUERINGSPLAN/EVACUATION PLAN

VIKTIGE SKILT/IMPORTANT SIGNS
Dette skiltet viser de vanlige utgangene fra salongene.
This sign shows the normal exits from the lounges

ALARM SIGNALER – ALARM SIGNALS
Behold roen, unngå panikk og følg mannskapets anvisninger, bl.annet via høyttaler.
Keep calm, avoid panic and follow instructions from the crew, also on the PA system.
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GENERAL-/EVAKUERINGSALARM
GENERAL-/EVAKUATION ALARM

Fest skrittsnoren fra
«beverhalen» til spennen
på underkant av vesten
og stram til.
Fasten the crotch strap
from the «beaver tail» to
the buckle at the lower end
of the jacket, and tighten.

Fargen viser din
evakueringsveI/flåte
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Ta vesten på
som en jakke.
Put the life jacket
on as a jacket.

Fest klikkbeltet
og stram til.
Fasten the click belt
and tighten.

Unngå stilletthæler
og skarpe gjenstander

BRANNALARM – FIRE ALARM

Disse skiltene viser utgangene som skal benyttes
når de vanlige utgangene er sperret.
These signs show the exits to be used when
the normal exits are blocked

Avoid sharp heels and
other sharp objects

Avbrutte lydsignaler med alarmklokkene.
Intermittent signals with alarm bells.
Bruk setebeltet der
dette finnes
Use the seat belt
if available
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Ved behov, trekk hetten
over hodet, og stram til.
If required, pull
the hood over your
head and tighten.

Spedbarnsvester
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This color shows your route
for evacuation/life raft

7 korte og 1 langt med skipets fløyte eller beskjed via høyttaler.
7 short and 1 long signal with ship’s whistle or message on the PA system.

Babies’
life jackets

Disse skiltene viser veien til evakueringsstasjonene
og hvor redningsvestene er plassert.
These signs show the way to the muster stations
and where the life jackets are located

Barnevester
Children’s
life jackets

Redningsflåte
Life raft

Klar til bruk.
Hopp med strake ben.
The life jacket is
ready for use.
Jump with straight legs.
Utgang
Exit

Utgang
Exit

Evakuerings-stasjon
Muster station

Spedbarn/Babies

Barn/Children
Det finnes egne
vester for barn.
There are special life
jackets for children.

Redningsflåte

Reserveflåte

Life raft

Spare life raft

Evakuer til redningsflåte
Evacuate to the life raft

Spedbarnsvester

Barnevester

Babies’ life jackets

Children’s life jackets

REDNINGSVESTER – LIFE JACKETS
Nedre salong: Under setet, under trapp og i bagasjehyller
på venstre side.
Lower deck:

Evakuer til redningsflåte
Evacuate to the life raft

Under your seat, under the stairs and in
the baggage racks on the left side.

Øvre salong:

I bordene med dette skiltet.

Upper deck:

In the tables marked with this sign.

Nød sklie
Evacuation slide

Redningsvest
Life jacket

Redningsvest barn
Child’s life jacket

Redningsflåte
Life raft

Vær vennlig å gjøre Dem kjent om bord.
Please aquaint yourself with the vessel.
Sea Lord 28 11.01

Det finnes egne vester for baby.
Her festes skrittsnoren fra
”beverhalen” før glidelås og
klikkbeltet lukkes.
There are special life jackets
for babies. Here you fasten
the crotch strap from the
”beaver tail” before pulling up
the zipper and locking the belt.

