Uživatelský návod
k maskám a šnorchlům

Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek. Zvolit správnou výbavu je opravdu důležité. Naše zkušenosti a vysoký standard
přináší svoje výsledky v řadě výrobků a výbavy pro potápění.
Masky:
Vaše maska zajišťuje vzdušný prostor před očima, umožňuje jasně vidět pod vodou.
Lícnice masky vytváří těsnění po celém obvodu vašeho obličeje, zadržuje vodu mimo a vzduch uvnitř.
Posuvný pásek masky je nastavitelný individuálně k velikosti hlavy.
Sklo masky je vyrobeno z tvrzeného skla.Toto je prověřeno testy ANSI Spec. Z86. 11-1985. Odolnost skel může být porušena,
pokud bude maska vystavena nadměrnému prudkému nárazu.
Některé modely mají skla, která lze vyměnit za optické korektní čočky. Informujte se u vašeho prodejce, u které z masek jsou tyto
možnosti.
Některé masky jsou vybaveny čistícím ventilem v prostoru nosu. Tento ventil umožňuje odstranit vodu z masky bez nutnosti
odklopení těsnění masky z obličeje.
Šnorchly:
Váš šnorchl je vyroben tak, aby bylo možno dýchat, zatímco je Váš obličej pod vodou.
Umístěte šnorchl na LEVOU stranu Vaší masky. Výhodou je, že náustek bude lépe držet ve vašich ústech. Upevněte šnorchl
k pásku masky pomocí držáku, který je součástí šnorchlu. Seřiďte výšku tak, aby náustek byl umístěn pohodlně ve Vašich ústech.
Čistící ventil u náustku umožňuje pročištění silnějším výdechem.
Některé šnorchly jsou vybaveny speciální záklopkou na vrcholu trubice. Výhodou tohoto patentu je, že voda se nedostává do
dýchací trubice šnorchlu
Varování a upozornění:
Nepoužívejte žádnou masku, která má poškozený těsnící rám nebo skla zornic.
Nepoužívejte opalovací prostředky na obličej v místech, která přicházejí do kontaktu s maskou.
Některé opalovací krémy a mléka obsahují složky, které mohou způsobit narušení silikonového těsnění.
Neskladujte masku v kontaktu s výrobky z černé gumy. Kontakt s černou gumou může způsobit změnu barvy a ztrátu elasticity
silikonových materiálů.
Některé druhy hmyzu nebo škůdců jsou přitahovány silikonem. Jsou známy případy poničení lícnice masky. Většina masek je
balena v těsnícím, plastovém pouzdru, které Vám doporučujeme ke skladování Vaší masky. Poškození hmyzem apod. nebude
uznáno jako výrobní vada a není zahrnuto do záruk poskytovaných výrobcem.
.
Ochrana a údržba:
Po každém použití opláchněte masku nebo šnorchl čistou vodou a usušte na chladném místě mimo dosah slunce. Masku skladujte
v plastovém boxu. Masku ani šnorchl nevystavujte extrémním teplotám jako je např. uzavřený zavazadlový prostor auta.
Upozornění:
Sklo masky nevystavujte prudkému nárazu. Neskákejte do vody hlavou napřed s maskou na obličeji. Čelný náraz by mohl zavinit
rozbití skel, vážný úraz nebo smrt.
Záruky a garance:
Výrobce zaručuje kvalitu materiálu a svých výrobků po dobu dvou let . Záruka platí pro výrobky , které jsou používány při běžných
sportech a při správné péči a údržbě. Záruka se neprodlužuje v případě opravy nebo výměně poškozených dílů.
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