Návod k použití (CZ)

Návod na použitie (SK)

1) Šnorchl
Šnorchl velikosti: 1
Výrobek vyhovuje normě ČSN EN 1972.
Dýchací trubice umožňuje dýchání pod vodou při plavání na hladině,
přičemž tvář může být ponořena. Než vstoupíte do vody, ujistěte se,
že náustek je správně nasazen na trubici. Nikdy nepoužívejte poškozenou
dýchací trubici. Prodlužování dýchací trubice může způsobit poškození plic.
Při úplném potopení do trubice vnikne voda. Proto je nutné před každým
nádechem prudce vydechnout a vytlačit tak vodu z dýchací trubice.

1) Šnorchel
Šnorchel veľkosti: 1
Výrobok vyhovuje norme ČSN EN 1972.
Dýchacia trubica umožňuje dýchanie pod vodou pri plávaní na hladine,
pričom tvár môže byť ponorená. Než vstúpite do vody, uistite sa,
že náustok je správne nasadený na trubici. Nikdy nepoužívajte poškodenú
dýchaciu trubicu. Predlžovanie dýchacej trubice môže spôsobiť poškodenie
pľúc. Pri ponorení do trubice vnikne voda. Preto je nutné pred každým
nádychom prudko vydýchnuť a vytlačiť tak z dýchacej trubice vodu.

2) Potápěčská maska
Nasaďte masku přes oči a nos (nikdy ne přes ústa) a nastavte délku pásku
tak, aby lem masky seděl pohodlně na tváři. Pokud je to možné, do vody
vstupujte s nasazenou maskou pozvolna a vyhněte se skokům do vody
s nasazenou maskou, náraz by mohl způsobit poškození masky
nebo zranění uživatele. Pokud je nutné vstoupit do vody naráz
už s nasazenou maskou, přidržte si masku rukou pevně na obličeji.

2) Potápačská maska
Nasaďte masku cez oči a nos (nikdy nie cez ústa) a nastavte dĺžku pásika
tak, aby lem masky sedel pohodlne na tvári. Pokiaľ je to možné, do vody
vstupujte s nasadenou maskou pozvoľna a vyhnite sa skokom do vody
s nasadenou maskou, náraz by mohol spôsobiť poškodenie masky
alebo zranenie užívateľa. Pokiaľ je nutné vstúpiť do vody naraz
už s nasadenou maskou, pridržte si masku rukou pevne na tvári.

3) Ploutve
Nasaďte ploutve na chodidla a nastavte délku pásku (pokud je součástí)
tak, aby ploutve seděly pevně a pohodlně. Ploutve jsou určené výhradně
pro použití ve vodě.

3) Plutvy
Nasaďte plutvy na chodidlá a nastavte dĺžku pásika (pokiaľ je súčasťou) tak,
aby plutvy sedeli pevne a pohodlne. Plutvy sú určené výhradne na použitie
vo vode.

4) Údržba a skladování šnorchlů, masek a ploutví
Styk s organickými rozpouštědly, agresivními čisticími prostředky apod.
může výrobek poškodit.
Po použití opláchněte výrobek vlažnou vodou. Skladujte na suchém
a tmavém místě.

4) Údržba a skladovanie šnorchlov, masiek a plutiev
Styk s organickými rozpúšťadlami, agresívnymi čistiacimi prostriedkami
apod. môže výrobok poškodiť.
Po použití opláchnite výrobok vlažnou vodou. Skladujte na suchom
a tmavom mieste.
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