
Návod k použití ABC setu (maska, dýchací trubice, ploutve) 

 
Návod k použití masky.  
Před použití si prosím pečlivě prostudujte následující instrukce.  
Nikdy neskákejte do vody obličejem směrem k vodě! Hrozí vážné poškození 
očí! Výrobek je konstruovaný k použití pod vodou! Před použitím zkontrolujte, 
zda výrobek nevykazuje známky poškození. Zkontrolujte těsnost a funkčnost 
pásku a přezek. Budete-li mít podezření na nefunkčnost výrobku, nepoužívejte 
jej a nechte jej zkontrolovat autorizovaným servisem.  Přílišné utažení pásku 

snižuje těsnost masky. Před prvním použitím je nutné sklo masky omýt běžným 
čistícím prostředkem na nádobí a následně opláchnout v čisté vodě. Aby se zabránilo 
mlžení masky je třeba použít vhodný prostředek proti mlžení. Po použití omyjte 
masku čistou vodou a nechte ji uschnout ve stínu. Nenechávejte masku ležet na 
přímém slunci a chraňte ji před mastnotou, prachem a pískem. Pokud nemáte 
zkušenosti s používáním masky, nechte si předem vše vysvětlit odborníkem.   
Návod k použití dýchací trubice. 

Před použití si prosím pečlivě prostudujte následující instrukce. 
 Před vstupem do vody se přesvědčte, že se ve Vaší dýchací trubici ani pod 
membránou (u ventilových trubic) nenachází žádné cizí těleso. Nejprve 
vyzkoušejte dýchání s trubicí v mělké vodě. Budete-li mít podezření na 
nefunkčnost výrobku, nepoužívejte jej a nechte jej zkontrolovat autorizovaným 
servisem. Doporučení: Nenechávejte dýchací trubici ležet na přímém slunci. Po 

použití propláchněte důkladně čistou vodou a nechte ji uschnout ve stínu. Pokud 
nemáte zkušenosti s používáním dýchací trubice, nechte si předem vše vysvětlit 
odborníkem.   
Návod k použití ploutví.  

Před použití si prosím pečlivě prostudujte následující instrukce. 
 Před vstupem do vody zkontrolujte funkčnost. Budete-li mít podezření na 
nefunkčnost výrobku, nepoužívejte jej a nechte jej zkontrolovat autorizovaným 
servisem. Ploutve nejsou určeny k CHŮZI !! ! Doporučení: Po použití omyjte 

ploutve čistou vodou a nechte je uschnout ve stínu. Nenechávejte ploutve ležet na 
přímém slunci! . Pokud nemáte zkušenosti s používáním ploutví, nechte si předem 
vše vysvětlit odborníkem.  
Prasklé listy nebo botky ploutví jsou způsobeny nevhodným používáním ploutví, 
zejména ohýbáním ploutví při chůzi, nesprávném vstupu a výstupu z vody a nejsou 
uznávány jako výrobní či jiné vady. Při plavání nejsou ploutve vystaveny síle, díky 
které by tato poškození vznikla. Vždy používejte vhodnou velikost ploutví. Prasklá 
botka na nártu či na patě je následkem použití menší velikosti ploutví a také nebude 
uznána jako předmět reklamace. Ploutve s páskem jsou určeny k použití s vhodnou 
potápěčskou botkou. Ploutve nestavte na špičky listů.  
 
Údržba a skladování. 
Zabraňte přímému slunečnímu záření 
Zabraňte styku s oleji a mazivy (omezte i opalovací krémy) 
Zabraňte styku s horkými povrchy a topením 
Skladujte na suchém, tmavém místě a zabraňte deformacím 
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