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Apsveicam ar Jūsu jaunās SPARE AIR sistēmas iegādi!

Šis produkts ir sarežģīts augstas kvalitātes alternatīvs gaisa avots rekreācijas nirējiem. To ražo un
pārbauda cilvēki ar vairāk nekā trīsdesmit gadu pieredzi niršanā un ražošanā. Mēs izmantojam
vislabākās kvalitātes materiālus un tehnoloģijas šī produkta ražošanā. Baudiet sirdsmieru, ko dod
niršana ar SPAIR AIR.

Jūsu SPAIR AIR ir iepakots jau pilnībā samontēts un to var uzreiz uzpildīt ar gaisu. Taču pirms
lietošanas ir ļoti svarīgi kārtīgi izlasīt un saprast šajā instrukcijā aprakstītās procedūras aparāta
uzpildīšanai un apskatei pirms niršanas.
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Šī lietošanas instrukcija ir aizsargāta ar autortiesībām, visas tiesības
paturētas. Ir aizliegts to pilnībā vai daļēji pavairot, kopēt, atveidot, tulkot vai
pārveidot jebkādā elektroniskā vai mašīnlasāmā formātā bez Submersible
Systems, Inc. iepriekšējās rakstiskas piekrišanas. © 201   Submersible
Systems, LLC.
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REĢISTRĒT JŪSU
SPARE AIR ONLINE AT

www.spareair.com

SATURA RĀDĪTĀJS



SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

� United Kingdom Limited, 202b, Worle Parkway, Weston-Super-
Mare, 22 6 , .
EK veida apstiprinājumu veikuši: SGS

BS WA Lielbritānija. Pilnvarotā iestāde Nr. 0120

� Ieteicamais maksimālais dziļums ir 14 metri modelim un 9 metri modelim #170-
CE/175-CE.

#300-CE/375-CE

� Šī instrukcija tiek piegādāta sākotnējam SPARE AIR pircējam. Dublikātus var saņemt bezmaksas no
Submersible Systems, . vai www.spareair.comLLC

� Eiropā SPARE AIR pievienotajiem cilindriem jāatbilst valsts noteikumiem un jābūt pārbaudītiem un
apskatītiem atbilstoši valsts noteikumiem.

� SPARE AIR ir aizsargāts ar ASV patentu Nr. 4996982. Adapteris uzpildīšanai ir aizsargāts ar ASV
patentu Nr.7,182,108 B2.

� NEUZPILDIET un NELIETOJIET SPARE AIR, ja tas tika pakļauts ekstrēmam karstumam, kas
pārsniedz ° , vai atklātai liesmai. Tā vietā iztukšojiet cilindru pilnībā un nogādājiet pie oficiāla
SPARE AIR dīlera apskatei un iespējamai hidrostatiskajai pārbaudei.

121 C

� SPARE AIR elpošanas pretestība ir apzināti augsta, lai samazinātu brīvas plūsmas iespēju un tādējādi
zaudētu gaisu.

� SPARE AIR ir paredzēts lietošanai ūdenī ar temperatūru, kas augstāka vai vienāda ar 10 Celsija
grādiem.

� Trenējieties, lietojot SPARE AIR normālā pacelšanās ātrumā seklā ūdenī.

� Pirms jebkādiem mēģinājumiem lietot produktu zem ūdens Jums OBLIGĀTI jāiziet APMĀCĪBAS un
jāsaņem SERTIFIKĀTS SCUBA niršanas tehnikā no oficiālas sertifikācijas aģentūras. Ja šo
aprīkojumu lieto cilvēks bez oficiālas aģentūras sertifikāta, visas garantijas, izteiktas tieši vai norādītas
netieši, zaudē spēku. Zemūdens elpošanas aparāta lietošana personām bez sertifikācijas vai
apmācībām ir bīstama un var izraisīt smagus ievainojumus vai nāvi.

� SPARE AIR nedrīkst izmantot kā daļu no Jūsu ieplānotās gaisa rezerves.

Submersible Systems, Inc. veicina drošas niršanas praksi un ieteikumus, kurus veicina visas
starptautiskās apmācību aģentūras, tostarp, bet ne tikai:

� NEKAD nenirstiet ar SPARE AIR sistēmu ar redzamām bojājuma, noplūdes vai darbības zem
standarta pazīmēm.

� Uzraugiet ar niršanu saistītus veselības traucējumus, ja pacelšanās ātrums ir pārsniegts vai tiek
izlaistas dekompresijas pieturas.

� SPARE AIR ir ĀRKĀRTAS alternatīvais gaisa avots. Tas NAV ražots vai paredzēts nekādai citai
lietošanai. Lerobežotā tilpuma dēļ SPARE AIR neatbilst EN 250; 2014. gadā un tāpēc to nekad
nedrīkst izmantot kā PRIMARY gaisa avotu..

� 207NEKAD NEPĀRPILDIET SPARE AIR sistēmu virs , gaisa spiediens, kas norādīts uz cilindra.
Lietojiet TIKAI attīrītu, sausas kompresijas elpošanas gaisu, uzpildot SPARE AIR

BAR
saskaņā ar EN

12021.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet produktu, kamēr neesat izlasījuši un sapratuši
instrukcijas un piesardzības pasākumus.!
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MODEĻU PARAMETRI

*pieņemot, ka ieelpas apjoms ir 1, litri5

AKSESUĀRI
Iekļauti visos JAUNAJOS

SPARE AIR komplektos

5. Spiediena Indikatora Tapas Stils
(vai Izvēles Skalas Mērītājs)

3. Sērijas Numurs

7. CILINDRS
8. MarķējumsVIP

1. Uzgalis
2. Attīrīšanas Poga

4. Regulators

6. Pārbaudiet Vārsta Uzpildes Portu
Un Vāciņu

1

2

3

4

5

6

7

8

4

SPARE AIR
#971MAKSTS

modelim
SPARE AIR 170

SPARE AIR
#973MAKSTS

modelim
300SPARE AIR

DROŠĪBAS

#961
SIKSNA

ADAPTERIS UZPILDĪŠANAI #910S
Adapteris piemērots
standarta SCUBA
tvertnei, kas atvieglo
uzpildīšanu.

#300-CE/375-CE #170-CE/175-CEModelis Modelis

Maks. ietilpība: 3,0 kubikpēdas / 85 litri 1,7 kubikpēdas / 48 litri

Garums 13,4” / 34 cm 8,75” / 22 cm:

Diametrs: 2,25” / 5,7 cm 2,25” / 5.7 cm

Svars: 2,17 lb. / .98 kg 1,51 lb. / .68 kg

Maks. spiediens: Bārs Bārs3000 psi / 207 3000 psi / 207

Ieelpas uz virsmas*:57 30

Ūdens tilpums: 26,62 kubikcollas /0,44 litri 13,8 kubikcollas / 0,23 litri

SPARE AIR DIAGRAMMA



KĀ UZPILDĪT SPARE AIR?
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LĒNĀM
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UZMANĪBU: NESTĀVIET tieši virs SPARE AIR
regulatora uzpildīšanas laikā.

UZMANĪBU: Pārāk ātra uzpildīšana var izraisīt
neprecīzus gaisa rādījumus un var sabojāt
iekšējās sastāvdaļas drošības vārstā.

3. Pievienojiet adapteri SCUBA tvertnes vārstam.

1. Noskrūvējiet melno vāku no SPARE AIR
uzpildīšanas atveres drošības vārsta.

2. Novietojiet adapteri uz drošības vārsta un ar
pirkstiem pagrieziet adaptera iecirsto gredzenu pa
labi, kamēr cieši aizskrūvēts.

4. Lai uzpildītu, LĒNI atveriet SCUBA vārstu (pagaidiet
45 – 60 sekundes, kamēr uzpildīsies). Rādītājs uz
spiediena indikatora celsies uzpildīšanas laikā, un,
kad tas sasniegs virspusi, ierīce ir pilna līdz .
Ja izmantojat indikatoru ar skalu, ierīce ir pilna, kad
rādītājs rāda „3”.

207 Bārs

7. Noņemiet adapteru no SCUBA tvertnes un SPARE AIR.

6. Pagrieziet adaptera iecirsto gredzenu pa kreisi, lai
samazinātu spiedienu adapterā.

8. Uzlieciet melno vāku uz drošības vārsta.

5. Aizveriet SCUBA tvertnes vārstu.

IEVĒROJIET: Ja gaiss izplūst no adaptera uzpildīšanas
laikā, aizveriet tvertnes vārstu, pagaidiet, kamēr gaiss
beigs plūst, un aizvelciet iecirsto gredzenu, pagriežot
pa labi.

BRĪDINĀJUMS: Ja SPARE AIR drošības vārsta vai adaptera vītnes ir bojātas vai
nodilušas, šīs daļas ir jānomaina. Lietošanas turpinājums var izraisīt ievainojumus.

IEVĒROJIET: Ja adaptera iecirstais gredzens brīvi nekustas, iemērciet uz 3 stundām
etiķa un ūdens šķīdumā 1:1, lai atbrīvotos no sālsūdens korozijas.

IEVĒROJIET: SCUBA tvertne jāuzpilda līdz uzpildīšanas procesa sākumā. Ja
SCUBA tvertnē ir mazāk nekā 3000 psi, spiediena indikators neuzrādīs pilnu līmeni, un
Jūsu SPARE AIR netiks piepildīts līdz ieteicamajam pilnam tilpumam, samazinot
pieejamā gaisa apjomu.

207 Bārs

Spiediena indikatora
ciparnīca (pēc izvēles)

Spiediena Indikators
Pin Stils

Pilna PilnaUzpildiet Uzpildiet



KĀ PIESTIPRINĀT SPARE AIR?

6

3. Aizdariet karabīnes ap piestiprinājuma vietām uz
peldspējas kompensatora un savelciet, lai maksts cieši
pieguļ peldspējas kompensatoram, un piespraudiet otro
galu pie maksts vai D-veida gredzena uz peldspējas
kompensatora.

1. Nolemiet, kurā vietā uz peldspējas kompensatora Jūs
gribat piestiprināt SPARE AIR. Atrodiet vietu, kur 2
vietās var pievienot siksnas ar karabīnēm (uz D-veida
gredzeniem, pie siksnām, utt., skat. attēlus).

2. Siksnas var pārvietot, ievērojot tās jebkurā auduma
nodaļā maksts aizmugurē. Izvēlieties 2, kas izveidos
visciešāko iespējamo piegulumu.

4. Piestipriniet SPARE AIR siksnu cieši ap cilindra kaklu
un piespraudiet otro galu pie maksts vai D-veida
gredzena uz peldspējas kompensatora.

6. Pamēģiniet uzvilkt peldspējas kompensatoru un noņemt
SPARE AIR vairākas reizes, lai pierastu pie
nepieciešamajiem soļiem aparāta noņemšanai.

5. Ievietojiet SPARE AIR makstī un nostipriniet liplenti uz
augšējā pārloka, piestipriniet uzgaļa vāku.

BRĪDINĀJUMS: NEPIEVIENOJIET vai nepiestipriniet SPARE AIR maksti pie savas
slogjostas. Maksts var traucēt slogjostas noņemšanai ārkārtas situācijā un izraisīt
SPARE AIR nozaudējumu, kad tas Jums visvairāk nepieciešams.

!

!

BRĪDINĀJUMS: NEPIEVIENOJIET vai nepiestipriniet SPARE AIR maksti pie sava
peldspējas kompensatora tādā veidā, kas traucēs peldspējas kompensatora piepūšanu.
Pirms niršanas pārbaudiet peldspējas kompensatora piepūšanos, lai pārliecinātos, ka
maksts neierobežo gaisa plūsmu vai nenokrīt, ja peldspējas kompensators ir pārmērīgi
piepūsts.

Ievēriet siksnas zem auduma,
lai sasniegtu vislabāko pieguli.

Pa diagonāli no tvertnes līdz
peldspējas kompensatoram

Otrādi uz tvertnes siksnas

Apkārt viduklim
(nepiestipriniet pie slogjostas!)

Vertikāli uz peldspējas
kompensatora pleca siksnas
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� Piespiediet attīrīšanas pogu un atlaidiet. Attīrīšanas pogai brīvi jāpārvietojas uz augšu un
uz leju. Lai uzturētu pilnu spiedienu SPARE AIR, neizlaidiet gaisu bez vajadzības.

� SPARE AIR tiek piegādāts tukšs – pirms lietošanas uzpildiet.

� SPARE AIR ir vienmēr IESLĒGTS un gatavs lietošanai. Baltajam spiediena indikatora
rādītājam jābūt vienā līmenī ar spiediena indikatora virspusi, rādot, ka aparāts ir pilns.
(Papildu indikators ar skalu uzrāda pilnu līmeni, kad rādītājs ir uz „3”.) Ja spiediena
indikatora rādītājs nav vienā līmenī ar indikatora virspusi, SPARE AIR JĀUZPILDA.
Nenirstiet, kamēr neesat uzpildījuši SPARE AIR. Skatieties uzpildīšanas instrukcijas 5. lpp.

� Pirms niršanas ar SPARE AIR pirmo reizi patrenējieties elpot no aparāta uz virsmas vai
zem ūdens, lai pierastu pie produkta. Gaisa apjoms, ko saņemsiet, būs atkarīgs no Jūsu
plaušu tilpuma, dziļuma, ūdens temperatūras, utt.

� Pārliecinieties, ka SPARE AIR ir cieši nostiprināts un labi uzstādīts makstī, pirms ieejat
ūdenī. Liplentei jābūt pilnībā sastiprinātai.  Pārliecinieties, ka siksna ir piestiprināta pie
SPARE AIR UN Jūsu peldspējas kompensatora.

IEVĒROJIET: Nekad pilnībā neiztukšojiet SPARE AIR SIMULĒTĀ pacelšanās laikā.
Ūdens iekļūs regulatora iekšējos posmos un var izraisīt iekšējo koroziju.

!

PIRMS NIRŠANAS



1. Pirms pacelšanās pavelciet aiz D-veida gredzena uz maksts pārloka, lai to atvērtu.

5. Turpiniet ieelpošanu un izelpošanu drošā un normālā pacelšanās ātrumā.

4. Viegli piespiediet attīrīšanas pogu vai stipri izelpojiet, lai attīrītu regulatoru pirms
ieelpošanas.

3. Ievietojiet SPARE AIR lietotāja mutē.

2. Satveriet SPARE AIR regulatora galviņu un izvelciet no maksts. Šī darbība noņems
uzgaļa vāku.

1. Vizuāli pārbaudiet spiediena indikatoru un nospiediet attīrīšanas pogu.

2. Baltajam indikatora rādītājam jābūt paceltam, un jānotiek gaisa plūsmai. Tas nozīmē,
ka Jūsu niršanas laikā tika uzturēts spiediens.

4. Kad sistēma ir kārtīgi izmērcēta, kārtīgi noskalojiet to, skalojot uzgaļa dobumu ar
nepārtrauktu ūdens plūsmu.

3. Pēc niršanas SPARE AIR pēc iespējas ātrāk jāizņem no maksts un kārtīgi jāizmērcē
siltā saldūdenī vismaz 30 minūtes. Pārliecinieties, ka SPARE AIR cilindrā ir kāds
spiediens, lai izvairītos no mitruma iekļūšanas sistēmā.

5. Ja nepieciešams, noskalojiet uzpildīšanas adapteri saldūdenī.

6. Noslauciet sistēmu un uzpildīšanas adapteri pēc iespējas sausāku ar tīru dvieli un
maigi pakratiet, lai izdzītu atlikušo ūdeni.

7. Uzglabājiet SPARE AIR zem spiediena vēsā, sausā vietā. Izvairieties no tiešiem
saules stariem, automašīnu bagāžniekiem vai citām vietām, kas pakļautas ekstrēmām
temperatūrām.

IEVĒROJIET: Ja indikatora rādītājs nav pacelts vai nenotiek gaisa plūsma, iespējams,
regulatora iekšējos posmos ir iekļuvis ūdens vai piesārņojumi, kas varētu izraisīt
koroziju un/vai sistēmas bojājumu. Sazinieties ar savu oficiālo SPARE AIR dīleri vai
Submersible Systems, , lai veiktu apkalpi/vai pārbaudi.LLC

UZMANĪBU: Nekad neizmantojiet ķimikālijas vai šķīdinātājus SPARE AIR tīrīšanai.!

UZMANĪBU: Nekavējoties sāciet pacelšanos, lai velti netērētu vērtīgo laiku un gaisu.!

UZMANĪBU: SPARE AIR regulatora neattīrīšana pirms ieelpošanas izraisīs ūdens
norīšanu.

!

IEVĒROJIET: SPARE AIR paredzēts lietošanai tikai rekreācijas dziļumos.!
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KĀ LIETOT SPARE AIR?

PĒC NIRŠANAS



Vislabākā iespējamā preventīva apkalpe un rūpīga darbību secības ievērošana pirms un
pēc niršanas palīdzēs nodrošināt Jūsu SPARE AIR sistēmai maksimālo kalpošanos laiku.
SPARE AIR jāapkalpo IKGADĒJI pie oficiāla SPARE AIR dīlera vai Submersible
Systems, Inc.

Ilgstoša vai nepareiza uzglabāšana var izraisīt iekšējo koroziju un/vai gredzenblīvju
nodilumu. SPARE AIR var būt nepieciešama apkalpe pat tad, ja aparāts tika lietots maz
vai vispār netika lietots.

Ja ievērojat bojājumus, nolietojumu vai Jums ir aizdomas par noplūdi vai trūkstošām
detaļām, nekavējoties vērsieties pie oficiāla SPARE AIR dīlera, lai veiktu apskati.

Skatiet vietējās valsts noteikumus par to, cik bieži nepieciešama hidrostatiskā testēšana.
Vizuāla pārbaude ieteicama katru gadu.

Uzturiet drošības vārsta un uzpildīšanas adaptera vītnes tīras un iesmērētas. Izmantojiet
augstas kvalitātes netoksisku, pārtikai piemērotu silikona aerosolu, lai iegūtu labākos
rezultātus.

BRĪDINĀJUMS: NEMĒĢINIET remontēt SPARE AIR paši. Neprofesionāls remonts vai
iejaukšanās ir bīstama, un šādā gadījumā Jūsu garantija ZAUDĒ SPĒKU.

!

BRĪDINĀJUMS: NEKAD neizmantojiet eļļu, kuras sastāva pamatā ir ogļūdeņradis (tādas
kā mājturības eļļa vai motoreļļa).

!

Apmeklējiet www.spareair.com, lai atrastu apkalpes vietas visā pasaulē.

Ja apkalpe nav pieejama tuvumā, Submersible Systems var veikt oficiālu apkalpi ar
pasta starpniecību. Apmeklējiet mūsu mājaslapu www.spareair.com, lai iegūtu vairāk
informācijas.

SPARE AIR, kuru izmanto nomas vai apmācību nolūkos sāļā, hlorētā vai saldūdenī ar
nogulumiem, nepieciešama pamatīga pārbaude un rūpnīcas nozīmēta apkalpe ik pēc
trim līdz sešiem mēnešiem vai, ja ir aizdomas, ka sistēmā iekļuvis ūdens. Lietošana
hlorētā peldbaseina ūdenī paātrinās vairuma gumijas detaļu nodilumu, un būs
nepieciešama biežāka apkalpe nekā citos tipiskos apstākļos.

APKALPES ŽURNĀLS:
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KOPŠANA UN APKALPE

Izpildītājs:

Datums:

Komentāri:

Datums:

Izpildītājs:

Komentāri:

Datums:

Izpildītājs:

Komentāri:

Izpildītājs:

Datums:

Komentāri:

Komentāri:

Datums:

Izpildītājs:

Datums:

Izpildītājs:

Komentāri:

Datums:

Izpildītājs:

Komentāri:

Izpildītājs:

Komentāri:

Datums:



CEĻOŠANA AR SPARE AIR
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BRĪDINĀJUMS: Nepievienojiet un nenoņemiet
regulatoru no cilindra ar spēku. Pārmērīgs spēks var
sabojāt vītnes. Ja regulatoru nevar noņemt viegli,
iemērciet uz 3 stundām etiķa un ūdens šķīdumā 1:1, lai
atbrīvotos no korozijas. Ja regulatoru joprojām nevar
noņemt, vērsieties pie SPARE AIR dīlera pēc palīdzības.

!

Samontēšanas laikā
pārliecinieties, ka

blīvgredzens,
paplāksne un

izplūdes diski tiek
salikti attēlotajā secībā.

Izlaidiet gaisu, tad pagrieziet regulatoru pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, lai to noņemtu.

Tvertnes
Blīvgredzens

Tvertnes
PaplāksneMazais

I
D

zplūdes
isks

Lielais
I

D
zplūdes

isks

6. Aizvietojiet tvertnes
blīvgredzenu, ja
produkts tika
demontēts un
samontēts 3 reizes vai
uz blīvgredzena
manāmas nodiluma vai
gaisa noplūdes
pazīmes. Tvertnes
blīvgredzena izmērs ir
016, kuru var nopirkt
jebkurā niršanas
inventāra veikalā.

3. Ievietojiet SPARE AIR aizsargkonteinerī (plastmasas
maisiņā vai kastītē), lai uzturētu to tīru un lai pasargātu
vaļīgas detaļas. Mēs iesakām savu papildu aksesuāru
– ceļošanas komplektu Travel Pack Nr.963, kurā
ietilpst soma pārvietošanai, vāciņi sargāšanai no
putekļiem, rezerves blīvgredzeni tvertnei un silikona
smērviela (pieejams tiešsaitē spareair.com).

5. Kad sasniegsiet savu niršanas galamērķi, samontējiet
SPARE AIR un uzpildiet cilindru. Varat viegli iesmērēt
tvertnes blīvgredzenu ar nelielu silikona aerosola vai
smērvielas daudzumu – NEKAD neizmantojiet eļļu,
kuras sastāva pamatā ir ogļūdeņradis.
NEPIESTIPRINIET regulatoru pie tvertnes ar spēku –
ja jūtat pretestību, apstājieties, atskrūvējiet un sāciet
no jauna.

4. Pakojiet SPARE AIR savā reģistrētajā vai rokas
bagāžā.

Ceļojot uz komerciāliem gaisa kuģiem, baloniem jābūt
REDZAMI tukšiem un no regulatoriem.
Izmēģiniet izņemšanu un samontēšanu pirms pakošanas
ceļojumam.
1. Attīriet SPARE AIR, kamēr tajā vairs nepaliek gaisa.
2. Noņemiet regulatoru no cilindra (regulators ir

pievienots tā, lai varētu noskrūvēt ar roku), pagriežot
pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Atstājiet
blīvgredzenu, paplāksni utt. uz regulatora.

Ceļošanas komplekts
SPARE AIR Travel Pack #963

Sargājiet atklāto vītņoto
pamatni uz regulatora.

Sargājiet alumīnija
cilindra iekšpusi.
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Lai saņemtu garantijas apkalpošanu, produkts jānodod Submersible Systems. Jums
jāiesniedz pirkuma čeka kopija. Pārsūtīšanai jābūt apmaksātai. Lūdzu, pievienojiet vēstuli ar
tālruņa numuru, pa kuru Jūs var sazvanīt dienā, un precīzi aprakstiet, kādas grūtības Jums
rodas..

Submersible Systems Limited Garantija Vienu Gadu

Vispārējā garantija neattiecas uz bojājumiem, kuri radušies nelaimes gadījuma, nepareizas
lietošanas, iejaukšanās, nepareizas kopšanas un apkalpes un/vai nepareizas ikgadējas
apkalpošanas dēļ. Modifikācijas vai remonts, kurš nav veikts oficiālā SS remonta punktā,
anulē garantiju. SS nav atbildīgs par produkta atgūšanu vai aizvietošanu nozaudējuma
vai nozagšanas gadījumā. SS , tā izplatītāji un tirgotāji nedod garantijas, ne tieši ne
netieši, mutiski vai rakstiski, attiecībā uz produktu vai to pavadošo lietotāja instrukciju,
izņemot tās, kuras nosauktas iepriekšējās atkāpēs. Pērkot šo produktu, Jūs piekrītat un
saprotat, ka nekādā gadījumā SS , tā izplatītāji vai tirgotāji nav atbildīgi par jebkādiem
personiskajiem ievainojumiem, kurus izraisījusi produkta lietošana, vai par jebkādiem citiem
zaudējumiem, tiešiem vai netiešiem, pat ja SS tika informēts par šādiem zaudējumiem.
Šī garantija aizstāj visas citas garantijas, tiešas vai netiešas, tostarp, bet ne tikai domātu
pārdošanas iespēju vai piemērotības konkrētam mērķim garantiju (daži štati neatļauj izslēgt
vai ierobežot tiešus vai netiešus zaudējumus vai ierobežot netiešas garantijas periodu, tāpēc
minētie izņēmumi uz Jums varētu neattiekties).

LLC
LLC

LLC

LLC

LLC

Garantijas ierobežojumi

Garantijas osacījumiN

Kā saņemt garantijas apkalpošanu?

Submersible Systems, (SS ) garantē tikai sākotnējam pircējam, ka nopirktais
produkts būs bez materiālu un/vai ražošanas defektiem normālos SCUBA lietošanas
apstākļos viena gada laikā no pirkuma datuma, ja tiek veikta kārtīga kopšana atbilstoši
lietotāja instrukcijai, kas piegādāta kopā ar produktu. Ja produktam konstatēti defekti
jebkāda iemesla dēļ (izņemot zemāk nosauktos ierobežojumu sadaļā), produkts tiks
remontēts vai aizvietots (pēc SS lēmuma) bezmaksas (izņemot nosūtīšanas un
piegādes izmaksas). Šī garantija nav nododama un ir piemērojama tikai sākotnējam
pircējam.

LLC LLC

LLC

LŪDZU, IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS UN IEVĒROJIET VISAS DARBĪBAS PIRMS
UN PĒC NIRŠANAS.

Vārds Adrese

Oficiālā dīlera nosaukums

Pirkuma datums                           Regulatora sērijas nr.

Dīlera adrese

Modelis #        170-CE/175-CE                300-CE/375-CE

Saglabājiet šo daļu personīgai uzskaitei.

Reģistrējiet savu SPARE AIR tiešsaitē www.spareair.com.

GARANTIJAS INFORMĀCIJA



7413 Slater Avenue
Huntington Beach, 92647

Phone: 714-842-6566
CA USA

www.spareair.com

Apsveicam!

Submersible Systems lepojas ar to, ka mēs veicinām nirēju drošību. Katru gadu
arvien vairāk dzīvību tiek glābtas ar SPARE AIR. Mēs turpinām pilnveidot savus
produktus, jo esam apņēmušies nodrošināt saviem klientiem produktu, uz kuru
var viegli paļauties.

Esat pievienojušies vairāk nekā 0 000 izvēlīgu nirēju rindām, kas bauda
sirdsmieru, nirstot ar SPARE AIR.

30
®

SPARE AIR ir vislabākā stratēģija veiksmīgai tikšanai galā ar ārkārtas situācijām,
kad trūkst gaisa, jo tas ir pilnīgi patstāvīgs gaisa avots.

Apmeklējiet www.spareair.com, lai reģistrētu savu SPARE AIR tiešsaitē.®

Izplatītāja saraksts

Ražots ar:

0120

ISO
9001:2015
Certified

S A V I N G  L I V E S

F O R Y E A R S4 0

SYSTEMS LLC,

Nautical Technologies
Germany, Austria & Switzerland
Ohlauer Str. 5-11
10999 Berlin, Germany
Tel: +49 30 61776941
www.dive-nautec.de

Mike's Dive Store
United Kingdom
113 Power Rd, Chiswick
West London, W4 5PY, England
Tel: +020 8994 6006

Casco Antiguo
Spain
C/Juan de la Cierva - 12
28823 - Coslada
Madrid - Spain
Tel: +34 91 151 02 50
www.cascoantiguo.com

Tek-Plongee
France
1 rue du Benelux
44300 Nantes, France
Tel: +33 0 2 40 35 24 65
www.tekplongee.fr

Sealife Benelux BV
Netherlands, Luxembourg & Belgium
Nijverheidstraat 6G Rood
3144 Maassluis
The Netherlands
Tel: +31 0 10 59 103 88
www.sealifebenelux.nl

CL
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