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Jūsų įsigytoje SPARE AIR pakuotėje yra visiškai surinktas ir paruoštas užpildyti oru produktas.
Tačiau prieš naudojant labai svarbu atidžiai perskaityti ir suprasti šiame vadove aprašytas įrenginio
užpildymo ir patikros prieš nardymą atlikimo procedūras.

Šis produktas yra pramoginiam nardymui skirtas modernus, aukštos kokybės alternatyvus oro
šaltinis. Jį gamina ir bando asmenys, turintys daugiau kaip trisdešimties metų nardymo ir gamybos
patirtį. Šio produkto gamyboje naudojame aukščiausios kokybės medžiagas ir technologijas.
Mėgaukitės ramybe nardydami su SPARE AIR.

Sveikiname įsigijus naują SPARE AIR sistemą!

Aptarnavimo įrašai 9

Kontaktinė informacija Nurodyta ant galinio viršelio
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ĮSPĖJIMAS DĖL AUTORIŲ TEISIŲ
Šis naudotojo vadovui taikoma autorių teisių apsauga, visos teisės
saugomos. Be „Submersible Systems, Inc“ išankstinio rašytinio sutikimo
draudžiama visą tekstą ar jo dalį kopijuoti, skenuoti, atgaminti, išversti ar
konvertuoti į elektroninę rinkmeną ar mašininio skaitymo formą. © 201
Submersible Systems, LLC.
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SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

� Prieš bandant naudoti produktą po vandeniu, jūs PRIVALOTE baigti pripažintos sertifikavimo
agentūros organizuotus nardymo su AKVALANGU technikos MOKYMO KURSUS ir gauti jų BAIGIMO
PAŽYMĖJIMĄ. Jei šią įrangą naudoja neturintis pripažintos agentūros išduoto pažymėjimo asmuo,
visos tiek tiesiogiai išreikštos, tiek ir numanomos garantinės teisės yra laikomos niekinėmis ir
negaliojančiomis. Jei povandeninę kvėpavimo įrangą naudoja nebaigę atitinkamų mokymų ar
nepasirengę asmenys, kyla pavojus ir sunkių sužalojimų ar mirties rizika.

� 121 CNeužpildykite ir nenaudokite "SPARE AIR", jei ji patyrė didelio karščio, viršijančio ° ar atviros
liepsnos poveikį. Vietoj to, visiškai išleiskite orą iš balionėlio ir jį grąžinkite SPARE AIR įgaliotajam
atstovui, kad būtų atliktas patikrinimas ir, jei reikia, hidrostatinis bandymas.

� 14 irModeliui #300/300-N rekomenduojamas didžiausias gylis yra metrų (99 pėdos) Modeliui #170
rekomenduojamas didžiausias gylis yra metrų (66 pėdos).9

� Europoje SPARE AIR balionėliai turi atitikti nacionalinių teisės aktų nuostatas bei būti išbandyti ir
patikrinti laikantis nacionalinių teisės aktų nuostatų.

� UŽPILDANT SPARE AIR sistemą, slėgis negali viršyti 3000 psi (svarų į kvadratinį colį), oro slėgis
įspaustas ant balionėlio. Pakartotiniam SPARE AIR užpildymui naudokite TIK išvalytą, sausą, suslėgtą
kvėpavimui skirtą orą.

� United Kingdom Limited, 202b, Worle Parkway, Weston-Super-Mare,EB tipo patvirtinimą atlieka: SGS
BS WA22 6 , United Kingdom. 0120.Notifikuotoji įstaiga Nr.

� Stebėkite ar dėl nardymo neatsirado sveikatos sutrikimų, jei buvo viršytas kilimo greitis ar buvo
praleisti sustojimai pagal dekompresijos režimą.

� SPARE AIR yra apsaugotas JAV patentu #4996982. Pakartotinio užpildymo adapteris yra apsaugotas
JAV patentu #7,182,108 B2.

„Submersible Systems, .“ skatina atsakingą nardymo praktiką ir siūlo rekomendacijas, kurias
propaguoja visos Tarptautinės mokymo agentūros, įskaitant, bet neapsiribojant:

LLC

�SPARE AIR yra avarinio oro srauto šaltinis. Jis NEGALI būti sukurtas ar naudojamas kitam naudojimui.
Dėl riboto tūrio SPARE AIR neatitinka EN 250 reikalavimų; 2014 Ir todėl niekada neturėtų būti
naudojamas kaip PRIMARY oro šaltinis.

� SPARE AIR negalima naudoti kaip numatytų oro atsargų dalies.

� „SPARE AIR“ kvėpavimo pasipriešinimas yra sąmoningai aukštas, kad būtų sumažinta laisvo srauto
galimybė ir taip prarandama oro.

� NIEKADA nenardykite su SPARE AIR sistema, kurioje pastebėti pažeidimo, nuotėkio ar eksploatacinių
savybių neatitikimo standartams požymiai.

� SPARE AIR skirtas naudoti vandenyje, kurio temperatūra yra 10 °C ir aukštesnė.

� Šis vadovas yra pateikiamas SPARE AIR pradiniam pirkėjui. Kopijas galima įsigyti nemokamai iš
„Submersible Systems, Inc.“ arba www.spareair.com.

� Treniruokitės naudoti SPARE AIR kylant normaliu greičiu sekliame vandenyje.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite produkto, kol neperskaitėte ir nesupratote nurodymų ir
saugos priemonių.!
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MODELIO SPECIFIKACIJOS

*jei įkvėpimo tūris 1, litro5

PRIEDAI
Yra visose NEW SPARE AIR pakuotėse.

5. Slėgio Indikatorius Pin Stilius (arba
Pasirinktinis Skambučio Matuoklis)

1. Kandiklis
2. Valymo Mygtukas

4. Reguliatorius

6. Kontrolinio Vožtuvo Pakartotinio
Užpildymo Jungtis Uždengta
Juodu Dangteliu

8. LipdukasVip

3. Serijos Numeris

7. Balionėlis
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SPARE AIR
DĖKLAS #971
skirtas
SPARE AIR 170

skirtas
SPARE AIR 300

SPARE AIR
DĖKLAS #973

SAUGOS

#961
PASAITĖLIS standartiniam NARDYMO

Adapteris pritaikytas

PAKARTOTINIO UŽPILDYMO
ADAPTERIS #910S

pakartotinį užpildymą
balionui, todėl lengva atlikti

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

Didžiausias slėgis: barų barų3000 psi / 207 3000 psi / 207
Svoris: 2, svaro /0,98 kg 1,5 svaro /0,6 kg2 9
Paviršinis kvėpavimas 57 32*:
Vandens tūris: 2 kvadr. coliai /0,44 litro 1 kvadr. coliai /0,23 litro7 4

Didžiausia talpa: 3,0 kvadr. pėdos / 85 litrai 1,7 kvadr. pėdos / 48 litrai

Skersmuo: 2, ” / 5,7 cm 2, ” / 5,7 cm3 3
Ilgis: 13,4” / 34 cm 8, ” / 22,23 cm8
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SPARE AIR ILIUSTRACIJA



KAIP UŽPILDYTI SPARE AIR
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ĮSPĖJIMAS: Pildant NESTOVĖKITE veidu tiesiai
virš SPARE AIR reguliatoriaus.

PASTABA: Pildant per greitai gali būti rodomas
netikslus slėgis ir gali būti sugadinti kontrolinio
vožtuvo vidiniai komponentai.

1. Nusukite juodą dangtelį nuo SPARE AIR kontrolinio
vožtuvo užpildymo jungties.

2. Įstatykite adapterį į kontrolinį vožtuvą ir pasukite
rantuotą adapterio žiedą į dešinę iki visiško
pasipriešinimo.

3. Prijunkite adapterį prie NARDYMO baliono vožtuvo.

4. Užpildoma lėtai atsukus NARDYMO baliono vožtuvą
(užpildoma per 45-60 sekundžių). Slėgmačio
indikatorius pildant kils į viršų ir jam pasiekus viršutinę
ribą, įrenginys yra užpildytas, oro slėgis yra 3000 psi.
Pasirinktinai naudojant ciferblatinį slėgmatį, įrenginys
yra užpildytas, kai rodyklė yra ties 3 padala.

8. Užsukite juodą dangtelį ant kontrolinio vožtuvo.

5. Uždarykite NARDYMO baliono vožtuvą.

7. Nuimkite adapterį nuo NARDYMO baliono ir
SPARE AIR.

6. Pasukę adapterio žiedą į kairę sumažinkite adapterio
slėgį.

PASTABA: Jei pildymo metu adapteris leidžia orą,
uždarykite baliono vožtuvą, palaukite kol išeis oras ir vėl
tvirtai užveržkite rantuotą žiedą jį pasukdami į dešinę.

ĮSPĖJIMAS: Jei SPARE AIR kontrolinis vožtuvas ar adapterio sriegiai yra pažeisti ar
susidėvėję, šias dalis reikia pakeisti. Toliau naudojant galima patirti sužalojimų.

PASTABA: Jei sunkiai sukasi rantuotas adapterio žiedas, pamirkykite jį 3 valandas 1:1
santykio acto ir vandens tirpale, kad būtų pašalintos sūriame vandenyje susidariusios
rūdys.

PASTABA: Prieš pradedant pakartotinį užpildymą, slėgis NARDYMO balione turi būti
3000 psi. Jei NARDYMO balione slėgis yra mažesnis nei 3000 psi, slėgmačio indikatorius
nepakils iki viršutinės ribos ir jūsų SPARE AIR nebus pripildyta iki rekomenduojamos
didžiausios talpos ir sumažės turimų oro atsargų tūris.

Slėgio indikatorius
Dial Gauge ( )pasirinktinai

Slėgio indikatorius
Pin stilius

Pilnas Pilnas UžpildykiteUžpildykite
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KAIP PRITVIRTINTI SPARE AIR
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3. Apvyniokite greito atjungimo dirželius aplink plūdrumo
kompensatorių tvirtinimo taškuose, ir juos priveržkite,
kad dėklas gerai priglustų prie plūdrumo
kompensatoriaus, kitą galą prisekite prie dėklo ar
plūdrumo kompensatoriaus D žiedo.

5. Įdėkite SPARE AIR į dėklą ir susekite viršutinį atvartą
Velcro kibia juostele, įstatykite kandiklio dangtelį.

2. Galima keisti dirželių padėtį, perkišant juos per bet kurį
austinės medžiagos skyrelį dėklo vidinėje pusėje.
Pasirinkite 2 skyrelius, kurie užtikrintų kiek įmanoma
didesnį prigludimą.

1. Nuspręskite kurioje plūdrumo kompensatoriaus vietoje
norite pritvirtinti SPARE AIR. Raskite plotą, kuriame yra
2 vietos prikabinti greitojo atjungimo dirželius (ant D
formos žiedų, dirželių ir pan., žr. nuotraukas)

6. Išbandykite plūdrumo kompensatorių ir pabandykite
keletą kartų nuimti SPARE AIR, kad susipažintumėte su
įrangos nuėmimo veiksmų seka.

4. Užmaukite SPARE AIR pasaitėlį ant balionėlio kaklelio
taip, kad jis gerai priglustų ir prisekite kitą galą prie
dėklo ar plūdrumo kompensatoriaus D žiedo.

ĮSPĖJIMAS: NEKABINKITE ar netvirtinkite SPARE AIR dėklo prie svorių diržo. Dėklas
gali kliudyti jums nuimti svorių diržą esant ekstremaliai situacijai ir jūs galite prarasti
SPARE AIR tuomet, kai jo labiausiai reikia.

!

!

ĮSPĖJIMAS: NEKABINKITE ar netvirtinkite SPARE AIR dėklo prie plūdrumo kompensatoriaus
taip, kad jis trukdytų pripūsti plūdrumo kompensatorių. Prieš paneriant, atlikite plūdrumo
kompensatoriaus pripūtimo bandymą siekiant įsitikinti, kad dėklas neriboja oro srauto bei
kad jis nenukris, jei plūdrumo kompensatorius bus per daug pripūstas.

Kad dėklas geriau priglustų
perkiškite dirželius per austinę juostą

Įstrižai tarp baliono ir
plūdrumo kompensatoriaus

Apverstoje padėtyje
ant baliono dirželio

Aplink liemenį
(nekabinkite prie svorių diržo)

Vertikaliai ant plūdrumo
kompensatoriaus peties dirželio
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� SPARE AIR yra transportuojamas tuščias – prieš naudojimą reikia užpildyti.

� SPARE AIR yra visada aktyvuotas (ON) ir paruoštas naudojimui. Baltas slėgmačio
indikatorius turi atsidurti viename lygmenyje su viršutine slėgio matavimo padala - rodo,
kad įranga visiškai užpildyta. (Pasirenkamas ciferblatinis slėgmatis rodo visišką
užpildymą, kai rodyklė yra ties 3 padala). Jei slėgmačio indikatorius yra žemiau
viršutinės padalos - SPARE AIR reikia pakartotinai užpildyti. Nenerkite, pakartotinai
neužpildžius SPARE AIR. Pakartotinio užpildymo nurodymai pateikti 5 puslapyje.

� Nuspauskite žemyn valymo mygtuką ir jį atleiskite. Valymo mygtukas turi laisvai judėti
aukštyn ir žemyn. Kad palaikyti didžiausią slėgį, neišleiskite vandens iš SPARE AIR
be reikalo.

� Prieš neriant su SPARE AIR pirmąjį kartą, išbandykite kvėpavimą naudojant šią įrangą
vandens paviršiuje arba po vandeniu, kad susipažinti su produktu. Jūsų gaunamo oro
kiekis bus skirtingas priklausomai nuo plaučių tūrio, gylio, vandens temperatūros ir pan.

� Prieš nerdami patikrinkite, ar SPARE AIR yra patikimai pritvirtintas ir nustatyta jo
tinkama padėtis dėkle. Turi būti iki galo užsegta Velcro kibi juostelė. Įsitikinkite, kad
pasaitėlis yra prikabintas prie SPARE AIR ir plūdrumo kompensatoriaus.

PASTABA: Atlikdami kilimo BANDYMUS niekada iki galo neišnaudokite SPARE AIR.
Į reguliatoriaus vidinius skyrius pateks vanduo ir tai gali sukelti vidinę koroziją.

!

PRIEŠ NERIANT



1. Kylant, atidarykite patraukę už dėklo atvarte esančio D formos žiedo.

5. Toliau įkvėpkite ir iškvėpkite kildami saugiu ir įprastiniu greičiu.

4. Prieš įkvepiant lengvai paspauskite valymo mygtuką arba smarkiai iškvėpkite, kad
būtų išvalytas reguliatorius.

2. Pagriebkite SPARE AIR reguliatoriaus galvutę ir ją ištraukite iš dėklo. Šis veiksmas
nuims kandiklio dangtelį.

3. Įstatykite SPARE AIR į naudotojo burną.

1. Vizualiai patikrinkite slėgmatį ir paspauskite valymo mygtuką.

2. Baltas slėgmačio indikatorius turi pakilti ir susidaryti oro srautas. Tai rodo, kad
nardymo metu buvo išlaikytas slėgis.

5. Jei reikia, pakartotinio užpildymo adapterį nuplauti gėlu vandeniu.

3. Po nardymo kuo skubiau išimti iš dėklo SPARE AIR ir kruopščiai mirkyti šiltame
gėlame vandenyje ne trumpiau kaip 30 minučių. Patikrinti, ar SPARE AIR yra slėgio,
kad užkirsti kelią vandens patekimui į sistemą.

4. Tinkamai išmirkius sistemą, ją energingai nuplauti nukreipiant nuolatinę vandens srovę
į kandiklio angą.

6. Kruopščiai nusausinti sistemą ir pakartotinio užpildymo adapterį švaria šluoste ir
švelniai supurtyti, kad išbėgtų vandens likučiai.

7. Laikykite SPARE AIR sistemą užpildytą suslėgtu oru vėsioje ir sausoje vietoje.
Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, nelaikykite automobilių bagažinėse ir
kitose vietose, kuriose vyksta dideli temperatūros svyravimai.

PASTABA: Jei slėgmačio indikatorius nepakyla ir nėra oro srauto, galbūt į
reguliatoriaus vidinį skyrių pateko vanduo ir teršalai ir tai gali sukelti koroziją ir (arba)
sistemos gedimą. Kreipkitės į Jūsų SPARE AIR įgaliotąjį atstovą ar „Submersible
Systems, Inc.“ dėl aptarnavimo ir (arba) patikros.

NIEKADA nenaudokite SPARE AIR valymui cheminių medžiagų ar tirpiklių.!

ĮSPĖJIMAS: Kad nešvaistyti brangaus laiko ir oro atsargų, pradėkite kilti nedelsiant.!

ĮSPĖJIMAS: Neišvalius SPARE AIR reguliatoriaus prieš įkvepiant bus nuryta vandens.!

NOTE SPARE AIR: is only for use to recreational depths.!

8

!

KAIP NAUDOTI SPARE AIR

PO NARDYMO



Ilgai ar netinkamai laikant, gali atsirasti vidinė korozija ir (arba) suprastėti O formos
sandarinimo žiedų kokybė. SPARE AIR gali prireikti aptarnavimo paslaugų, net jei įranga
buvo mažai ar iš viso nenaudojama.

Jei pastebėjote pažeidimus, susidėvėjimą, ar įtariate, kad yra nesandarių dalių arba jų
trūksta, SPARE AIR turi skubiai patikrinti SPARE AIR įgaliotasis atstovas.

Geros prevencinės priežiūros užtikrinimas ir nuolatinis įprastinių veiksmų prieš nardymą
ir po nardymą atlikimas padės užtikrinti ilgą Jūsų SPARE AIR sistemos eksploatavimo
trukmę. KARTĄ PER METUS SPARE AIR aptarnavimą turi atlikti SPARE AIR įgaliotasis
atstovas arba „Submersible Systems, .“.LLC

Kaip dažnai reikia atlikti hidrostatinius bandymus, žr. Vietinių taisyklių reikalavimus.
Vizuali apžiūra rekomenduojama kasmet.

Kontrolinio vožtuvo ir pakartotinio užpildymo adapterių sriegiai turi būti švarūs ir sutepti.
Geriausi rezultatai pasiekiami naudojant aukštos kokybės netoksišką, maistinio silikono
purškalą.

ĮSPĖJIMAS: NEBANDYKITE remontuoti SPARE AIR patys. Remontas be leidimo ar
keitimas kelia pavojų ir jūs neteksite suteiktos garantijos.

!

! ĮSPĖJIMAS: NIEKADA nenaudokite alyvos angliavandenilių pagrindu (t. y. buityje
naudojamos ar variklinės alyvos).

Norėdami rasti aptarnavimo punktus visame pasaulyje, apsilankykite www.spareair.com

Nuomai ar mokomiesiems tikslams sūriame, chloruotame ar dumbliname gėlame
vandenyje naudojamai SPARE AIR būtina nuodugni patikra ir gamyklos nurodytos
aptarnavimo paslaugos kas 3-6 mėnesius arba kai įtariama, kad į sistemą pateko vandens.
Naudojant chloruotame plaukimo baseino vandenyje greičiau susidėvės guminės dalys,
todėl būtina dažniau atlikti aptarnavimo darbus nei naudojant įprastinėse sąlygose.

APTARNAVIMO ĮRAŠAI:

Jei aptarnavimo paslaugų neįmanoma suteikti vietoje, „Submersible Systems“ gali atlikti
garantinį aptarnavimą išsiuntus produktą paštu. Išsamesnę informaciją rasite mūsų
interneto svetainėje www.spareair.com
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KELIAVIMAS SU SPARE AIR
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ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite per didelės jėgos
nusukdami reguliatorių nuo balionėlio ar jį
prisukdami. Naudojant per didelę jėgą galima sugadinti
sriegius. Jei reguliatorius lengvai nenusiima, pamirkykite
jį 3 valandas 1:1 santykio acto ir vandens tirpale, kad
būtų pašalintos rūdys. Jei vis tiek nepavyksta nuimti
reguliatoriaus, kreipkitės pagalbos į SPARE AIR atstovą.

Surenkant iš naujo
įsitikinkite, kad O formos

sandarinimo žiedas,
tarpinė ir išmetimo

tarpinės yra sudėtos
nurodyta tvarka.

Išleiskite orą, tuomet atjunkite reguliatorių
sukdami prieš laikrodžio rodyklę

Balionėlio
O žiedas

Balionėlio
Tarpinė

Maža
išleidimo
tarpinė

Didelė
išleidimo
tarpinė

3. Įdėkite SPARE AIR į apsauginę tarą (plastikinį maišą
ar dėžę), kad užtikrinti įrangos švarą ir apsisaugoti nuo
nepritvirtintų dalių praradimo. Rekomenduojame
naudoti mūsų pasirinktinai siūlomą Travel Pack #963,
kurį sudaro krepšys, dangteliai nuo dulkių, atsarginio
balionėlio O formos sandarinimo žiedai ir silikoninis
tepalas (galima įsigyti apsilankius spareair.com).

5. Pasiekus nardymo vietą, vėl surinkite SPARE AIR ir
užpildykite balionėlį. Gali prireikti sutepti balionėlio O
formos sandarinimo žiedą nedideliu purškiamo silikono
ar tepalo kiekiu – niekada nenaudokite alyvos
angliavandenilių pagrindu. NESUKITE reguliatoriaus į
balionėlį naudodami per didelę jėgą – jei jaučiate
pasipriešinimą daugiau nesukite, atsukite ir vėl
bandykite įsukti.

6. Pakeiskite balionėlio O
formos sandarinimo
žiedą produktą
išardžius ir surinkus 3
kartus arba, jei O
formos sandarinimo
žiedas turi susidėvėjimo
ar oro leidimo požymių.
Balionėlio O formos
sandarinimo žiedas yra
2-016 dydžio, jį galima
įsigyti bet kurioje
nardymo reikmenų
parduotuvėje.

4. Supakuokite SPARE AIR į bagažą ar rankinį bagažą.

Prieš supakuojant kelionei atlikite kelis išardymo ir
surinkimo bandymus.

Keliaujant komerciniais orlaiviais, balionai turi būti aiškiai
ištuštinti ir pašalinti iš reguliavimo institucijų.

1. Išleiskite visą orą iš SPARE AIR.
2. Atjunkite reguliatorių nuo balionėlio (reguliatorius yra

prisuktas pirštais) jį sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Nuo
reguliatoriaus nenuimkite O formos sandarinimo žiedo,
tarpinės ir pan.

SPARE AIR
Travel Pack #963

Apsaugokite išsikišusį
reguliatoriaus sriegį

Užtikrinkite aliuminio
balionėlio vidaus apsaugą
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Submersible Systems, (SS ) garantuoja pradiniam pirkėjui, kad įsigytas produktas
bus be medžiagų defektų ir (arba) gamybinio broko įprastinėmis NARDYMO įrangos
naudojimo sąlygomis vienerius metus nuo pirkimo datos, jei bus vykdoma tinkama priežiūra,
nurodyta kartu su produktu pateiktame naudojimo vadove. Jei dėl bet kurios priežasties
(išskyrus toliau išvardintas priežastis atsakomybės ribojimo skirsnyje) bus nustatytas šio
produkto defektas, jis bus suremontuotas arba pakeistas (SS nuožiūra) nemokamai
(išskyrus pristatymo ir tvarkymo išlaidas). Ši garantija yra neperleidžiama ir taikoma tik
pradiniam pirkėjui.

LLC LLC

LLC

Garantinis pareiškimas

„Submersible Systems“ ribota vienerių metų garantija

Norėdami pasinaudoti garantinėmis paslaugomis, turite grąžinti produktą „Submersible
Systems“. Turite pateikti pardavimo kvito originalo kopiją. Siunta turi būti iš anksto apmokėta.
Prašome pridėti raštą, kuriame nurodytas Jūsų telefono numeris įprastinėmis darbo
valandomis ir tiksliai aprašytas gedimo pobūdis.

Kaip pasinaudoti garantinėmis paslaugomis?

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Bendroji garantija netaikoma žalai padarytai dėl nelaimingo atsitikimo, neteisėto taisymo,
netinkamos priežiūros ir laikymo ir (arba) netinkamo kasmetinio aptarnavimo. Garantija
nustoja galioti, jei pakeitimus ar remontą atliko kitas subjektas nei įgaliotoji remonto
įmonė. SS neprisiima atsakomybės dėl produkto grąžinimo ar pakeitimo praradimo ar
vagystės atveju. SS bei SS platintojai ir mažmeninės prekybos atstovai nesuteikia
jokių išreikštų ar numanomų žodinių ar rašytinių garantijų taikomų šiam produktui ar kartu
pateikiamam naudotojo vadovui, išskyrus nurodytas ankstesniuose paragrafuose. Perkant šią
produktą sutariama ir suprantama, kad jokiu atveju SSLLC, SSLLC platintojai ar mažmeninės
prekybos atstovai negali būti laikomi atsakingais už asmens sužalojimus patirtus dėl produkto
veikimo bei už kitą tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę ar pasekmėje atsiradusią žalą, nei jei
SSLLC buvo pranešta apie tokią žalą. Ši garantija pakeičia visas kitas išreikštas ar
numanomas garantijas įskaitant, bet neapsiribojant numatomas garantijas dėl prekės kokybės
ar tinkamumo konkrečiam tikslui (kai kuriose valstijose negalima taikyti išimtis ar apribojimus
dėl atsitiktinės ar pasekmėje atsiradusios žalos atlyginimo ar riboti numanomos garantijos
trukmę, vadinasi, anksčiau nurodytos išimtys gali jums negalioti).

SSLLC
LLC

LLC LLC

PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS IR ATLIKITE VISAS PRIEŠ NARDYMĄ IR PO
NARDYMO NUMATYTAS PROCEDŪRAS.

Vardas ir pavardė Adresas

Įgaliotojo atstovo pavadinimas

Pirkimo data                           Reguliatoriaus serijos Nr. #

Atstovo adresas

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

Išsaugokite šį skyrių įrašams

Užregistruokite Jūsų SPARE AIR internetu apsilankę adresu www.spareair.com

GARANTIJOS INFORMACIJA



7413 Slater Avenue
Huntington Beach, 92647

Phone: 714-842-6566
CA USA

www.spareair.com

SPARE AIR siūlo absoliučiai geriausią strategiją ekstremaliose situacijose pritrūkus oro,
kadangi ji užtikrina visiškai autonominį oro tiekimą.

Jūs ką tik įsiliejote į 0,000 savo saugumu besirūpinančių nardytojų gretas, kurie
mėgaujasi ramybe nardydami su SPARE AIR .

30
®

„Submersible Systems“ didžiuojasi faktu, kad mes prisidedame prie narų saugumo.
Kiekvienais metais naudojant SPARE AIR išgelbėjama vis daugiau gyvybių. Mes nuolat
tobuliname savo produktus vykdydami įsipareigojimą pateikti mūsų klientams tiesiog
patikimą produktą.

Sveikiname!

Užregistruokite Jūsų SPARE AIR internetu apsilankę adresu www.spareair.com

Platintojų sąrašas

Gamintojas:

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

BV

CL
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