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ÅRLIG INSPEKTION AV DIN SEALPAC

SafetyRespect Sealpac har en garantitid på 10 år, förutsatt att den 
inspekteras årligen. Här nedan beskrivs hur inspektionen ska genomföras.

1. Bryt förseglingen för att öppna lådan. Dra/vrid den gula förseglingen med ett fast 
grepp 2-3 gånger för att den ska gå sönder och kunna avlägsnas. Ta bort klistermärket 
vid lådans öppning (tillverkningsdatum).

2. Öppna lådan och lägg plastförpackningen som innehåller inspektionsdokument, 
klistermärken och förseglingar åt sidan. Avlägsna påsen som din Sealpac ligger i. Se 
över vilket skick din Sealpac är i medan den ligger kvar i drybagen. 

Ta försiktigt fram den vakumförseglade förpackningen (Sealpac) ur drybagen. 
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3. Försäkra dig om att din Sealpac inte punkterats eller skadats på annat sätt. Den 
ska se ut som på bilden till vänster. Om din Sealpac ser ut som bilden till höger har  
den skadats och förlorat sin funktion. Då måste den skickas till SafetyRespect för en 
fullständig inspektion och återförslutning.

 √  X

4. Ta fram de gula platsförseglingarna. Dra ut en av förseglingarna ur bunten och lägg 
tillbaka resten i plastpåsen med inspektionsdokument. Ta ut ett av klistermärkena och 
klistra fast på den första tillgängliga platsen på lådan och markera nästa inspektions-
datum (1 år från denna inspektion).
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5. Markera månad och år för nästa inspektion med den permanenta märkpenna som 
följer med i påsen med inspektionsdokument. Skriv ditt namn och datumet för aktuell 
inspektion under klistermärket.  

Ta fram Mark Elephant-manualen och fyll i rapporten för inspektionen, med dagens 
datum, datum för nästa inspektion, ditt namn samt anledningen till inspektionen. 

Dokumentera den ifyllda rapporten genom att ta en bild på sidan, eller fyll i informa-
tionen från rapporten i er valda inspektionslogg. Det är viktigt att ni har en aviserings-
funktion på plats för att inte missa nästa års inspektion!

6. Lägg tillbaka tillbehörspåsen och påsen med inspektionsdokument i lådan. Stäng 
lådan och försegla med den gula plastförseglingen. 

Nu har du genomfört den årliga inspektionen av din SafetyRespect Sealpac!


