
Sznorkeling Maszk használati útmutató 
 

Magyar 

Előkészítés: 

Hasznos a maszkot minden használat előtt megtisztítani, hogy eltávolítson minden maradékot. Az új 

búvármaszk tartalmazhat a gyártási folyamat miatt szilikon maradványokat is. Vigyen fel egy kis fogkrémet a 

maszk belsejére, körkörös mozdulatokkal óvatosan. Öblítse le a maszkot és szárítsa meg egy törölközővel. 

Ha szükséges, ismételje meg az eljárást. Ha a maszk tiszta és készen áll a használatra, rögzítse a légző csővet. 

Ellenőrizze, hogy a légző cső szennyeződésmentes-e, és a maszkba bejuthat-e levegő. 

 
 

Szigetelés leellenőrzése: 

Helyezze a fejére a maszkot és győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik az arcára. Lélegezzen 

természetesen tovább, hogy meggyőződjön arról, hogy nem szivárog-e. Ha légzés közben enyhe nyomást 

érzékel, a maszk tökéletesen illeszkedik. Ha a maszk nem illeszkedik megfelelően, akkor a légáramlás 

károsodhat és bepárásodik a maszk. Ha túl szoros vagy túl laza, akkor vegye le a fejéről és állítsa be a 

fejpántot. 

(A FEJPÁNT NE LEGYEN TÚL SZOROS!!!). A szakáll eltávolítás célszerű, mert befolyásolhatja a maszk 

illeszkedését. A szakáll miatt nem biztosítható a vízhatlan szigetelés. 

 
 

Használat: 

Ha a vízben tartózkodik, maradjon a felszínen, és egyenletesen lélegezzen az orrán vagy száján keresztül. 

Ha szédülni kezd, azonnal vegye le a maszkot. A csővel történő légzés akkor működik legjobban, ha kissé 

megemeli az állát. Ha víz kerül a maszkba, akkor menjen a felszín fölé, és a víz magától kifolyik a szelepből. 

A maszkot nem kell eltávolítania. A vízürítő szelep kinyomja a vizet, amikor megemeled a fejedet. 

 

Ápolási utasítások: 

Tisztítsa meg a maszkot csapvízzel és egy kevés mosószerrel. Törölje le egy mikro szálas kendővel vagy egy 

nagyon puha törölközővel, hogy elkerülje a vízfoltokat. Ezután szárítsa meg a levegőn. Tárolja a maszkot a 

naptól távol és ne hagyja a homokban, ha nem használja. 

 

A légzőcső rögzítése: 

1. csúsztassa a légzőcsővet a maszk tetején lévő tartó fölé. A légzőcső műanyag fülének a maszk mögött 

kell lennie. 

2. Amint a cső megérinti az O-gyűrű tömítését, nyomja meg erősen, amíg a cső be nem mélyedik a maszk 

tartójába. 

3.  Ne várjon a kattanásra. Ellenőrizze a tömítést. Ne erőltesse a csövet a maszkra. A szoros illeszkedés 

megakadályozza a víz bejutását. 



 
 

Biztonsági utasítások: 

Ez megakadályozza a baleseteket a sznorkeling közben: 

- Ne sznorkelingezzen egyedül. 

- Legyen tisztában a képességeivel és legyen óvatos. 

- Ellenőrizze a légzését. 

- Vegye figyelembe az időjárást és a hullámokat. 

- Vizsgálja meg a búvármaszkot egy biztonságos helyen, mielőtt nyílt vízben használja. 

- Igyon elegendő vizet előtte. 

- Ne sznorkeljen kábítószer vagy alkohol hatása alatt. 

- Kerülje el a tengeri állatokkal vagy növényekkel való fizikai érintkezést. 

- Ez a légzőcső-maszk nem alkalmas szabadúszásra, búvárkodásra vagy fárasztó úszásra. 

- Ne ugorj a vízbe a maszkkal. 

- Nem alkalmas 4 év alatti gyermekek számára. 

- Gyermekek mellet mindig legyen egy felnőtt a biztonság érdekében. 

Ezt a maszkot csak a gyártó utasításai szerint szabad használni. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása 

sérülést vagy halált okozhat. 

Figyelem 

A búvárkodás nagyszerű élmény. Emberek milliói búvárkodnak baleset nélkül. Megfelelően előkészítve egy 

nagyon biztonságos tevékenység.  

A maszk használata azonban bizonyos kockázatokat jelent, amivel a használónak tisztában kell lenije: 

- Ide tartozik a fulladás: a fulladás veszélye független attól, hogy milyen felszerelést használ. A leggyakoribb 

halálesetek egy méternél kisebb mélységben fordulnak elő. 

- Pánik: A pánikroham a sznorkeling közben nagyon veszélyes. Ha úgy érzi, hogy pánikba esik, vegye le a 

maszkot és azonnal menjen ki a vízből. 

- Ha Önnek szív- vagy tüdő problémája van, beszéljen orvosával. A sznorkeling nem fog annyi oxigént 

biztosítani, mint a normál, ezért egészségi állapota romolhat. Ha ezen idő alatt légzési problémái vannak, 

vegye le a maszkot. Rendszeresen tartson szünetet sznorkelingozás közben. 

- Külső feltételek: A vízben bizonyos veszélyeknek van kitéve, például áramlatok, tengeri állatok és egyéb 

akadályok. 

- Mentőmellény: A mentőmellény használata további biztonságot nyújt minden felhasználó számára, de 

fulladást is okozhat, ha a felhasználó elájul. Tehát mindig legyen egy partner, akivel búvárkodik.  

 

A felelősség korlátozása és a felelősség kizárása: 

A Spartan GmbH nem vállal felelősséget semmilyen különleges vagy következményes károkért, amelyek 

az anyagok használatából vagy a képtelenségből vagy a termékek teljesítményéből adódnak, még akkor 

is, ha az Spartan GmbH-t értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Az alkalmazandó jogszabályok. 

- nem engedhetik meg a felelősség kizárás vagy az esetleges vagy következményes károk korlátozását, 

ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.   

Tartalom: 1 x Sznorkeling Maszk, 1 x füldugó, 1 x Kamera rögzítő.                      

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


