
Инструкция за ползване на неопренов костюм и неопренови аксесоари за водни спортове - Ръководство за употреба
ВНИМАНИЕ! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ БЪДЕЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

Водните спортове са забавни и предизвикателни, но включват рискове от нараняване или смърт. За да увеличите удоволствието от спорта и да намалите рисковете си, използвайте здравия разум и 
следвате тези насоки. Това ръководство описва поддръжката и рисковете, свързани с използването на неопреновите костюми. Те са проектиран като помощно средство за ползване във водата при 
любителско практикуване на водни спортове. Указанията в настоящия документ са предвидени да послужат като общо напомняне за рисковете.

 Това е продукт, който предпазва тялото ви от ниска околна температура, но не може да ви предпази от измръзване, особено на незащитените части на тялото! Това не е неопрен за водолази и 
дълбочинно гмуркане, те само помагат студената вода да не влиза в пряк контакт с тялото! Въпреки, че има малка положителна плаваемост, не може да ви предпази от удавяне! Не може да 
гарантира поддръжка на ползвателя на повърхността. СЕ маркировката не е за използване на продукта като спасително средство. Има опасност от удавяне, използвате на свой собствен риск!

 При потапяне под вода, при неопреновите материи се получава ефект на сплескване, в резултат на което плаваемостта и изолационният капацитет намаляват.
 Този продукт има за цел да предпази тялото от неблагоприятни атмосферни условия, но въпреки това, тя не може да защити ползвателя срещу всички възможни рискове и предлага само 

ограничена защита, като само ще намали въздействието им (незначителна опасност). Няма да ви предпази при/от сблъсъци (напр. в оборудването, в препятствия, дървета или скали). В 
много случаи материалите могат да бъдат напълно унищожени, тогава част от силата на удара се прехвърля върху ползвателя. Този продукт не може да предложи защита срещу наранявания.

 Не трябва да се използва като предпазно средство за професионални цели, за моторни спортове и други подобни превозни средства! Този продукт не е подходящ за промишлена употреба 
или за цели, различни от осигуряване на топлоизолация във водата.

 Неопреновият костюм и аксесоари предпазват само тогава, когато пасват добре и са правилно поставени, циповете са затворени, прикрепени са неподвижно и седят удобно на тялото! 
 Строго се забранява поставянето на аксесоари, както и отстраняването на която и да е оригинална част на неопрена или аксесоарите, освен препоръчаните от производителя! Подобни 

действия представляват много сериозен риск за безопасността на ползвателя на този продукт!
 Тъй като неопреновите облекла са произведени от мека материя, има възможнност да бъдат пробити от остри предмети.
 Неопренът осигурява частична термоизолация и има опасност от хипотермия или хипертермия! Използвайте го само в температурните граници на топлинния клас към който принадлежи 

неопреният костюм. За по-добра защита се препоръчва да се използва допълнително защитно облекло като термобельо, боне, ръкавици и боти.
 Преди да купите или използвате неопренов костюм или аксесоари, уверете се, че не сте алергични към неопрен, полиестер или найлон. Всички материали в контакт с кожата са тествани 

съгласно правните стандарти и се класифицират като безопасни. Въпреки това някои хора могат да показват алергични реакции. Ако това се случи трябва да се потърси консултация с лекар.
 Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете злополука и предотвратите риска от сериозни увреждания!

Таблица с препоръчителна дебелина на неопрена спрямо температурата на водата: Клас А – 7-12°C, Клас B – 10-18°C, Клас С – 16-24°C. Клас D - 22+°C

22-24°C – къс неопрен 1-2мм. 17-20°C – неопрен 2-3мм. 13-18°C – неопрен 3-4мм. 10-14°C – неопрен 4-5мм. боти, боне 8-12°C – неопрен 5мм. боти,ръкавици, боне <8°C – неопрен 6-7мм. боти, ръкавици, боне

Внимание! Уверете се, че използвате правилния размер! Неопренът трябва да приляга плътно и едновременно да ви предоставя достатъчна свобода на движение и безпроблемно дишане, за да позволи 
ефективно плуване.

Размер 6 S / 8 M / 10-12 L / 14 XL / 16 XXL / 18

Височина (см) 157-163 168-173 / 160-165 173-178 / 163-168 178-185 / 168-173 183-188 / 170-175 185-191 / 173-178

Тегло (кг) 50-56 61-70 / 55-61 68-79 / 57-66 82-95 / 68-75 95-107 / 73-84 104-116 / 77-89

Гръдна обиколка (см) 76-81 89-94 / 81-86 94-99 / 86-91 104-109 / 97-105 109-114 / 102-107 114-119 / 107-112

 

Внимание! Моля, не забравяйте, че неопренът може да се разшири с около 5%, когато се намокри за първи път. Вземете това под внимание, когато избирате размера.

Употреба, съхранение, поддръжка, почистване и дезинфекция
Преди всяко ползване се уверете, че неопреният костюм е в добро състояние, като проверите дали шевовете, уплътненията или тъканта не са повредени и че ципът е работи правилно. Изберете 
подходящия размер, Вижте таблицата за да определите най-подходящото съответствие между вашите показатели и стандартните размери на неопрените костюми. От съществено значение е неопреният 
костюм да приляга плътно към тялото на ползвателя, без да е прекалено стегнат и без да е пречка за нормалните движения или дишането. Уверете се, че можете да съберете ръцете си над главата, 
докоснете пръстите на краката си и клекнете до долу. Вземете дълбоко въздух, за да видите дали ви пречи да дишате. Обърнете внимание и на уплътненията на шията, китките и глезените, които трябва 
да са плътни, но не прекалено стегнати. Твърде свободният неопренов костюм ще позволи на водата да циркулира, създавайки поток, който може да доведе до значителна загуба на топлина.
Неопреновият костюм се облича чрез нахлузване първо на краката, после се вмъкват ръцете и накрая рамената и главата:

1. Отстранете всички пръстени, гривни, часовници или колиета, които могат да повредят неопреновите елементи, надраскват кожата ви или ви нараняват
2. Отворете ципа и обърнете горната част да виси от кръста надолу
3. Когато е възможно, седнете или вкарайте крак в крачола докато сте стъпили на другия си крак, като държите тъканта на нивото на прасеца и прекарайте стъпалото през долния отвор. След 

това придърпайте върху останалата част от крака, после повторете операцията с другия крак
4. Повдигнете крачолите с леки придърпвания, докато не опре плътно в чатала, като щипете неопрена с меката част на пръстите и не използвате нокти!
5. Вмъкнете едната ръка с помощта на другата, после повторете операцията и с другата ръка
6. Вкарайте едното рамо с помощта на свободната ръка, повторете с другото рамо
7. Ако ципът е хоризонтален, прехлупете гърлото на неопрена през главата и тогава закопчайте неопрена
8. При вертикален цип, хванете въженцето на ципа и дръпнете до крайно положение, като се стараете да съберете рамената назад
9. Затворете предпазителите около врата, глезените и китките, ако е оборудван с такива
10. Съблича се по обратният ред. 

Грижете се за неопреновите си облекла и аксесоари! Изплаквайте ги с прясна вода след всяка употреба, изсушавайте на сенчесто място, ако е възможно. Смазвайте периодично ципа с парафин или вакса 
за ципове. Не оставяйте неопрена под директна слънчева светлина (може да се втвърди и избелее). Може да се пере в пералня, без центрофуга и на температура до 40°C. Да не се дават на химическо 
чистене, без използване на избелващи препарати или други химикали, не се сушят в сушилня, не се гладят. Никога не носете неопреновите костюми и аксесоари в замърсена среда или среди с високи 
нива на въглеводороди. Ако неопреновият материал влезе в контакт с петролни продукти, тяхната цялост може да бъде застрашена. Дезинфекция и почистване може да се направи с топла вода и 
изпиране на ръка със сапун или шампоан за неопрени. Неправилното почистване може да увреди неопреновите аксесоари и тяхната функционалност. Съхранявайте неопреновите аксесоари на хладно и 
сухо място до следващата употреба. 

Срокът на годност зависи много от начина на съхранение и употреба. Дори при внимателно ползване, използваните материали постепенно губят своите механични свойства. Препоръчва се замяна с нов, 
в срок до 3 години употреба.

Внимание! Умората на материала, директната слънчева светлина, мръсотията, неправилно поставяне или неподходящи атмосферни условия могат да намалят защитната функция на неопрена. Тази 
функция може също да бъде намалена чрез модификации или ползване при неподходящи температурни или водни условия. Внимателно прегледайте продукта преди всяка употреба, обърнете специално 
внимание на затварянето. Не използвайте повече в случай на повредени материали, шевове или ципове. 

Внимание! Не използвайте абразивни почистващи вещества, разтворители или други химикали, те могат да го повредят!

Спесификации
Неопреновите костюми покриват ЕС стандарт 89-686. Изработени от защитна изолационна подплата 80% неопрен, 20% найлон и може да варира при различните модели (описани на етикетите). Панели 
с различна дебелина и еластичност, полиестерна обвивка и метален или PVC цип. Панелите се съединяват с помощта на специално лепило и слепи шевове, които предотвратяват проникването на вода.
Термичната защита, която неопреновите костюми могат да гарантират, зависи от някои важни външни фактори. Някои от тези фактори са извън характеристиките на продукта и е важно да се знае колко 
и как се променят, когато сте изправени пред температурни колебания на околната среда:

 Температурата на водата и въздуха
 Продължителност на ползване
 Морфология и физиология на ползвателя
 Умора

Полезни съвети
 Неопреновите облекла трябва винаги да се носят съгласно инструкциите за употреба.
 Запознайте се с рисковете, присъщи на спорта и правилното използване на оборудването.
 Опознайте специфичните условия на мястото и винаги имайте допълнителен наблюдател.
 Вие и наблюдателят трябва да знаете основните сигнали.
 Не прибирайте мокрият неопрен в плик за повече от 15 минути, защото се вмирисва, а в по-дълъг период и мухлясва.
 Ако бъде пробит или скъсан, използвайте само специално лепило за неопрен за ремонта.
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