
Инструкция за ползване на маски за гмуркане - Ръководство за употреба
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА

Внимание! Тази маска е предназначена само за любителско гмуркане до 3м дълбочина, шнорхелинг и други повърхностни спортове, за развлекателни цели! Този 
продукт е предназначен само за гмуркане с шнорхел. Не използвайте за други цели. Маската увеличава оптичната яснота, като същевременно намалява риска от 
попадане на вода и химикали в очите. Не трябва да се използва като предпазно средство за професионални цели, за моторни спортове, за управление на мотоциклети, 
джетове и подобни превозни средства! Не трябва да се използва за промишлена употреба!
Въпреки че маските за гмуркане могат да работят добре за шнорхелинг,  маските, създадени за повърхностни водни спортове, обикновено не работят добре за 
дълбочинно гмуркане. Водолазът може да плува под вода и без маска. Въпреки това, той не може да вижда достатъчно добре, за да разчете манометър или ясно да 
различава ръчните сигнали без нея. Въздухът в маската възстановява нормалното фокусиране на образа, но поради рефракцията предметите се виждат по-близо 
отколкото са в действителност. Очилата за плуване не могат да се използват за гмуркане. Причината, поради която е абсолютно задължително маската да покрива носа 
на гмуркача е, че му позволява да изравни налягането на въздуха в маската, когато се спуска надолу.
ЗАБЕЛЕЖКА: Само маската в кобинация с шнорхел ви позволява да виждате под водата и да дишате на повърхността, без да изваждате лицето си от водата.

 Маската за гмуркане не предпазва от студ, сняг, вятър, прах, вредни ултравиолетови лъчи и предлага защита само срещу минимална механична енергия отвън. 
Продуктът предоставя ограничена защита за очите. Не защитава потребителя от всякакви опасности.

 Маската за гмуркане не защитава от удавяне! Неправилното ползване на този продукт може да предизвика потенциална опасност за живота!
 Не скачайте във водата, когато сте сложили маската на лицето. Маската не е противоударна, може да се повреди и да нанесе сериозни телесни наранявания.
 Маската за гмуркане не може да защити от силни удари, силно ускорени летящи предмети или сблъсък. 
 Не извършвайте интензивно плуване с този продукт, той не е предназначен за тежки дихателни дейности.
 Този продукт, когато е в контакт с кожата, може да предизвика алергична реакция при податливи лица. Ако това се случи, незабавно преустановете всяка употреба

и потърсете консултация с лекар.
 Внимание! Маската няма защитна функция срещу никакво лъчение. Не се допуска ски очилата да се използват за директно наблюдение на слънцето, това може 

да доведе до трайни увреждания на очите и дори до слепота!
 Строго се забраняват промени, модификации, поставянето на аксесоари, както и отстраняването на която и да е оригинална част на маската, освен препоръчаните 

от производителя! 
 Маските са произведени от материали, които са подходящи за температури от +50°C до 0°C и за които е известно, че при потребители с нормално здравословно 

състояние, при носенето и контакт с лицето не предизвикват раздразнение на кожата или други увреждания на здравето. Силиконът от който са произведени е 
нежен и мек и предлага допълнително точно прилепване чрез регулируема еластична лента.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Ако искате да преминете дълбочина под 3м. потърсете съвет от подходящо квалифициран инструктор.
 ЗАБЕЛЕЖКА: Докато се спускате, естествената ви плаваемост намалява. Това означава, че може да се наложи да плувате нагоре, преди да започнете да изплувате 

обратно на повърхността.
 Маските имат съпровождаща информация, под формата на етикети и/или върху опаковката и/или на страницата ни www.sunnyx3m.com
 След падане, удар върху маската или след по-дълго съхранение, тя трябва да бъде проверена за повреди на плаките, корпуса и на захващащата лента. Редовно 

поверявайте маската за износване и повреди, при наличие на такива, сменете я незабавно.
 Внимание! При повреден, надраскан, но също и зачупен или захабен корпус на маската, не се допуска използването ѝ повече. Проверявайте продукта и частите 

преди всяка употреба.
 Маската за гмуркане не е пригодена за шофиране!
 Маската не е играчка и не трябва да се използва от деца по време на игра, съществува риск от удушаване! Винаги дръжте децата под надзор от възрастен, когато 

използват този продукт.
 Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете злополука и предотвратите риска от сериозни увреждания!

Напасване и поставяне
Маските за гмуркане трябва да са индивидуално подходящи. Хората имат различни форми на лицето, така, че пригодността е важна. Неправилно поставена маска 
може да протича или да притиска неудобно лицето на водолаза. Поради тази причина е важно да се определи пригодността на маската преди покупката. Маската може 
да се напасва чрез затягане или отпускане на еластичната лента, чрез катарамата. Каишката и катарамата трябва да са едновременно удобно и здраво закрепени, без 
силно да притискат лицето!
1. Погледнете нагоре и, като държите двете страни на маската я поставете правилно върху лицето си, без да използвате каишката. Маската трябва да стои плътно 
прилепнала към лицето.
2. Сложете шнорхел в устата, маската все още трябва да приляга добре и да е удобна. Свалете маската и шнорхела.
3. Погледнете напред. Поставете маската на лицето си, отново без каишка и леко вдишайте през носа и задръжте въздуха. Маската би трябвало да прилепне плътно 
към лицето ви, без да влиза повече въздух. Внимавайте, ако вдишате силно, то проникването на въздух е почти неизбежно и не значи, че маската е неподходяща.
За премахване на водата, попаднала между лещите и очите, повдигнете внимателно долната част на маската над водата. Не отдалечайте много от лицето, защото при 
изпускане на захвата, може да се нараните!
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако маската е поставена неправилно, вътре може да попадне вода. Моля, регулирайте лентата за глава и ремъците, за да прилягат добре около главата 
ви. Ако почувствате замайване или задух, докато използвате този продукт, незабавно спрете употребата.
Корпуса от прозрачен силикон позволява да се увеличи ъгъла на гледане, подходящ за любители, които просто се наслаждават на гледката под водата. Моделите с 
черен силикон не пропускат паразитна светлина отстрани. Окосмяването по лицето (мустаци, вежди, брада и бакенбарди), пречат на маската да прилепне плътно.

Съхранение и транспорт
При транспортиране маската трябва да е поставена в доставената при повечето модели кутия. Продължителното използване на маската по предназначение зависи 
много от грижите и честотата на използване от потребителите. Дръжте на хладно, тъмно и сухо място. съхранението не трябва да се извършва при температури над 
+50°C. Маската трябва да се държи далеч от източници на топлина. Не я оставяйте в автомобил или на други места, пряко изложени на слънчева светлина. Високите 
температури влошават състоянието на маската, могат да я деформират и тя губи определени функции, като най-важната от тах е възможността да задържа въздуха. Не 
съхранявайте маската в деформирана позиция и с опъната еластична лента. Избягвайте ненужно излагане на слънце. Избягвайте контакта на маската с разтворители 
или други химикали, те могат да я повредят!
 
Почистване, поддръжка и дезинфекция
На вътрешната страна на маската е нанесено предпазно покритие, което след овлажняване предизвиква запотяване на стъклата. Поради тази причина, преди първо 
ползване се допуска да се почисти старателно с гореща вода и шампоан, след което да се подсуши с мека и чиста кърпа, без химикали и абразивни материали! 
Външната страна на маската, както и корпусът на очилата може да бъдат почиствани с влажна кърпа или под обилно течаща питейна вода и сапун. Винаги след 
почистване оставяйте маската напълно да изсъхне на въздух. Дори при внимателно използване, материалите губят своята еластичност и постепенно губят своите 
свойства. Препоръчва се замяната им с нови, в срок до 5 години употреба.
Внимание: БЕЗ почистващи препарати, агресивни разтворители или спрейове! Някои слънцезащитни кремове и лосиони са с маслен състав.
 
Спесификации
Има модели с цяло стъкло (Frameless) или c две независими (Duo C, Duo C compact, Duo B, Piker). Регулиране на обиколката, закалени темперирани стъкла, черен или 
прозрачен силиконов корпус и еластични ленти.

Вносител Съни Х3М ЕООД, София, ул. Мъдрен 27, sunnyx3m.com. Произведени в Тайван. 
Дистрибутор Bare: 1540 2200 W, Salt Lake City, UT 84116, USA, www.huishoutdoors.com. 
Дистрибутор Спуки: Spokey sp. z o.o. al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice, Poland, www.  spokey.pl
Дистрибутор Аропек: Aropec Sports Corp. No.122, Minsheng Road, Shengang, Taichung 42950, Taiwan, www.aropec.com.tw
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