
Instrukcja obsługi maski do nurkowania 

 

JĘZYK POLSKI 

Przygotowanie 

Zaleca się czyszczenie maski przed każdym użyciem w celu usunięcia wszelkich pozostałości. Nowa maska do 

nurkowania może również zawierać pozostałości silikonu z procesu produkcyjnego. Nałóż niewielką ilość 

łagodnej pasty do zębów na wnętrze maski i delikatnie szczotkuj okrężnymi ruchami. Wypłukaj maskę i wysusz 

ją szmatką. W razie potrzeby powtórz procedurę. Kiedy maska jest czysta i gotowa do użycia, załóż rurkę do 

nurkowania. Upewnij się, że rurka jest czysta, aby powietrze nie przedostało się do maski. 

 
Kontrola szczelności 

Pociągnij paski maski na głowę i sprawdź, czy maska dobrze przylega do twarzy. Kontynuuj normalny oddech, 

aby sprawdzić, czy maska nie przecieka. Jeśli podczas oddychania czujesz lekki ucisk, to znaczy, że maska 

idealnie pasuje. Jeżeli maska nie jest prawidłowo dopasowana, może dojść do pogorszenia cyrkulacji 

powietrza i zaparowania wnętrza maski. Jeśli jest za ciasna lub zbyt luźna, zdejmij maskę i odpowiednio 

wyreguluj paski. (NIE NALEŻY ZBYT MOCNO REGULOWAĆ PASKÓW!). Najlepiej jest usunąć zarost na twarzy, 

ponieważ może to wpłynąć na dopasowanie maski i spowodować jej wyciek. 

 
Zastosowanie 

Kiedy jesteś w wodzie, zostań na powierzchni i oddychaj równomiernie przez nos lub usta. Jeśli zaczniesz 

odczuwać zawroty głowy, natychmiast zdejmij maskę. Oddychanie za pomocą rurki działa najlepiej, gdy lekko 

podniesiesz podbródek. Jeśli woda dostanie się do maski, głowica wypłynie na powierzchnię, a woda sama 

wypłynie z zaworu na podbródku. Nie musisz zdejmować maski. 

Instrukcje pielęgnacyjne 

Wyczyścić maskę wodą z kranu i odrobiną detergentu. Przetrzeć ściereczką z mikrofibry lub bardzo miękkim 

ręcznikiem, aby uniknąć plam z wody, a następnie wysuszyć na powietrzu. Trzymać z dala od słońca. 

Nie pozostawiać maski w piasku, gdy nie jest używana. 

Mocowanie rurki 

1. Nasuń rurkę na uchwyt maski. Plastikowy zatrzask na rurce powinien znajdować się za maską. 

2. Gdy tylko rurka dotknie uszczelki O, mocno docisnąć, aż rurka zostanie wpuszczona w uchwyt maski. 

3. Nie czekaj na odgłos kliknięcia. Wizualnie sprawdź uszczelnienie. Nie należy zakładać rurki siłą. Szczelne 

dopasowanie zapobiega przedostawaniu się wody. 

 



Wskazówki bezpieczeństwa 

Aby zapodbiec wypadkom: 

-Nie nurkuj sam. 

-Znaj swoje ograniczenia i bądź ostrożny. 

-Kontroluj swój oddech. 

-Obserwuj pogodę i fale. 

-Wypróbuj maskę w bezpiecznym miejscu przed użyciem jej na otwartej wodzie. 

-Napij się wcześniej dużo wody. 

-Nie nurkuj pod wpływem narkotyków lub alkoholu. 

-Unikać fizycznego kontaktu ze zwierzętami i roślinami morskimi. 

-Ta maska do nurkowania nie nadaje się do nurkowania swobodnego, nurkowania sportowego lub 

intensywnego pływania. 

-Nie wskakuj do wody z maską. 

-Maska nie nadaje się dla dzieci poniżej 4 roku życia. 

-Podczas nurkowania dzieciom muszą towarzyszyć rodzice. 

Maska ta jest przeznaczona do stosowania wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta. Nieprzestrzeganie 

instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała lub śmierć. 

Ostrzeżenie 

Nurkowanie to wspaniałe doświadczenie. Miliony ludzi nurkują każdego roku nie doświadczając żadnych 

incydentów. Prawidłowo wykonane nurkowanie z rurką jest bezpieczną czynnością. 

Jednakże nurkowanie z rurką i używanie tej maski stwarza pewne zagrożenia, których użytkownik powinien 

być świadomy. Należą do nich, ale nie ograniczają się do nich: 

-Utonięcie: Niebezpieczeństwo utonięcia istnieje niezależnie od używanego sprzętu. Najczęstsze przypadki 

utonięcia występują na głębokości mniejszej niż jeden metr. 

-Panika: Ataki paniki podczas nurkowania są bardzo niebezpieczne. Jeśli czujesz przypływ ataku paniki, zdejmij 

maskę i jak najszybciej wyjdź z wody. 

-Jeśli masz problemy z sercem lub płucami, najpierw porozmawiaj z lekarzem. Nurkowanie nie zapewni ci tyle 

tlenu, co zwykle, więc twoje zdrowie może się pogorszyć. W przypadku problemów z oddychaniem w tym czasie 

należy natychmiast zdjąć maskę. Stosuj regularne przerwy podczas nurkowania. 

-Warunki zewnętrzne: W wodzie jesteś narażony na pewne zagrożenia, takie jak prądy, zwierzęta morskie i 

inne przeszkody. 

-Kamizelka ratunkowa: Zastosowanie kamizelki ratunkowej zapewnia dodatkową ochronę użytkownikom na 

wszystkich poziomach doświadczenia, ale może również prowadzić do utonięcia, jeśli użytkownik zemdleje. 

Dlatego też, zawsze nurkuj z partnerem. 

Ograniczenia odpowiedzialności i zrzeczenie się odpowiedzialności 

Spartan GmbH nie odpowiada za żadne szczególne lub następcze szkody wynikające z zastosowania lub 

niemożności zastosowania materiałów lub działania produktów, nawet jeśli Spartan GmbH została 

poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Obowiązujące prawo nie może zezwalać na 

ograniczenie wyłączenia odpowiedzialności lub szkód ubocznych lub wtórnych, więc powyższe ograniczenie 

lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w twoim przypadku. 

 


