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

Внимание! Лично предпазно средство ниво 1. Използвайте само за повърхностно плуване в чисти, плитки и спокойни води.
Този шнорхел е предназначен само за любителско гмуркане до 3м дълбочина и шнорхелинг, за развлекателни цели! Ползването на шнорхела за дишане може да се 
използва само на повърхността, когато горната му част е над водата. Не е за професионално ползване и дълбочинно гмуркане, не използвайте за други цели! 
Внимание! Шнорхела не може да се използва за дишане под водата! Шнорхелът не предпазва от опасности и не защитава от удавяне! Неправилното ползване на този 
продукт може да предизвика потенциална опасност за живота и дори смърт!
ЗАБЕЛЕЖКА: Само шнорхел в кобинация с маска ви позволява да виждате под водата и да дишате на повърхността, без да изваждате лицето си от водата.
Гмуркането с шнорхел е страхотно изживяване. Много хора се гмуркат с шнорхел всяка година без инциденти. Правилно направено, гмуркането с шнорхел е безопасно
занимание. Въпреки това, гмуркането с шнорхел крие някои рискове, за които потребителят трябва да знае. Те включват, но не се ограничават до:

 Да не се използва при скачане във вода!
 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.
 Строго се забраняват промени, модификации, поставянето на аксесоари, удължаване, както и отстраняването на която и да е оригинална част на шнорхела, освен 

препоръчаните от производителя!
 Във водата сте изложени на някои опасности като течения, морски живот и други препятствия.
 Шнорхела е произведен 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.
 ЗАБЕЛЕЖКА: Горната част на шнорхела трябва да е винаги над водата при употреба, за да може да дишате. 
 ЗАБЕЛЕЖКА: Вдишвайте бавно и издишайте силно за да предотвратите поглъщане на случайно попаднала вода в шнорхела. 
 Шнорхела има съпровождаща информация, под формата на етикети и/или върху опаковката и/или на страницата ни www.sunnyx3m.com
 След изпускане, удар или след по-дълго съхранение, шнорхела трябва да бъде проверен за повреди на клапите (ако е оборудван с такива), корпуса и на капачето. 

Редовно поверявайте за износване, деформации и повреди, при наличие на такива, сменете го незабавно! Проверявайте продукта и частите преди всяка употреба.
 Шнорхела не е играчка и не трябва да се използва от деца по време на игра, съществува риск от поглъщане на дребни елементи. Не се препоръчва за деца под 5 

год. Да се използва само във вода до ръста на детето и под наблюдение от възрастен. НЕ ПРЕДПАЗВА ОТ УДАВЯНЕ! 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, поставяне и ползване
Шнорхела обикновено се поставя от лявата страна на главата. Поставете лентата на маската в щипката на шнорхела. Уверете се, че каишката не е усукана. За да 
премахнете шнорхела от маската, следвайте стъпките в обратен ред. За да предотвратите поглъщане на вода, винаги вдишвайте бавно и издишайте интензивно при 
дишане по време на гмуркане с шнорхел. Когато потопите целият шнорхел под водата или го залее вълна и в тръбата навлезе вода, преди да започнете да дишате, 
трябва да издухате водата от тръбата. Най-често срещаният метод да се изкара водата, останала в шнорхела е чрез кратки, силни издухвания, когато сте над водната 
повърхност и поне горната част на шнорхела е над водата. Дори когато шнорхелът е изчистен, има вероятност малко вода да е останала в тръбата. За това дишайте 
бавно и внимателно. При нужда повторете процедурата.
Хората имат различни форми на лицето, така, че пригодността е важна. За това, повечето шнорхели имат мека силиконова връзка между твърдата тръба и мундщука.
Преди да влезе във водата се убедете, че тръбата е правилно поставена в мундщука и шнорхела е здраво прикрепен към ремъка на маската посредством вградения в 
държател. Уверете се, че шнорхелът не е замърсен и може да дишате през него. Изпробвайте шнорхела на безопасно място, преди да го използвате в открити води. Ако
почувствате замайване или задух, докато използвате този продукт, незабавно спрете употребата. Пристъпите на паника по време на гмуркане с шнорхел са много 
опасни. Ако почувствате, че изпадате в паника излезте от водата възможно най-скоро. Не ползвайте продукта под въздействието на наркотици или алкохол!

Правилна позиция

Съхранение и транспорт
При транспортиране шнорхела трябва да се постави в отделна секция, без допир до цветни облекла, абразивни материали, пясък или остри предмети. 
Продължителното използване на шнорхела по предназначение зависи много от грижите и честотата на използване от потребителите. Дръжте на хладно, тъмно и сухо 
място. Не съхранявайте при температури над +50°C. Шнорхела трябва да се държи далеч от източници на топлина. Да не се оставя в автомобил или на други места, 
пряко изложени на слънчева светлина. Високите температури влошават състоянието на шнорхела и могат да го деформират или повредят. Не съхранявайте шнорхела в 
деформирана позиция. Избягвайте ненужно излагане на слънце. Избягвайте контакта на шнорхела с разтворители или други химикали, те могат да го повредят!
 
Почистване, поддръжка и дезинфекция
В случай на замърсяване на шнорхела, измийте с обилно течаща питейна вода и сапун или шампоан. След това напълно отстранете всички остатъчни почистващи 
препарати с течаща вода. Ако се използват силни почистващи препарати или е поставено оборудването директно в почистващия препарат, част от препарата може да 
влезе в материалите и да причини пукнатини или подобни повреди. Винаги след почистване оставяйте шнорхела напълно да изсъхне на въздух. Дори при внимателно 
използване, материалите губят своята еластичност и постепенно губят своите свойства. Препоръчва се замяната на шнорхела с нов, в срок до 5 години употреба.
Внимание: БЕЗ агресивни препарати, разтворители или спрейове! Някои слънцезащитни кремове и лосиони са с маслен състав.
 
Спесификации
Материали: Силикон, PVC, PC. Цветна капачка в горната част за предпазване от случайни пръски и по-добра видимост на водолаза, когато е на повърхостта. Закривен 
дизайн с добра обтекаемост. Удобен силиконов мундщук. Прозрачно силиконово коляно. Шнорхела е в съответствие с европейска норма EN 1972. Шнорхел тип 1 е за 
ползватели по-ниски от 1.5м., тип 2 е за лица с по-висок от 1.5м. ръст. Шнорхел тип 2 не трябва да се използва от лица по-ниски от 1.5м. 

Вносител Съни Х3М ЕООД, София, ул. Мъдрен 27, sunnyx3m.com. Произведен в КНР. 
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

http://www.aropec.com.tw/
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