Vásárlói tájékoztató a SMART 73 Bt. által
forgalmazott SPEEDO (R) márkajelzéssel
ellátott kiegészítő termékekhez.
Köszönjük,
vásárolt!

hogy

SPEEDO

(R)

terméket

A szemüveg felhelyezése
A szívóteszt: nyomja a szemüveget a
szeméhez, amíg enyhe szívóhatás keletkezik.
Ha a szemüveg rövid időre az arcára tapad, ez
a megfelelő illeszkedést jelzi.
Az orrpánt beállítása

A termék megfelel a SPEEDO (R) nemzetközi
követelményeinek.
1. ÚSZÓSAPKA / 100% SZILIKON
A szilikon biztosítja a különleges kényelmet.
Könnyen és gyorsan felhelyezhető. Könnyű és
tartós.
Kezelése: öblítse le hideg vízben és törölje
szárazra használat után a külső és belső
felületet is. Ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak. Őrizze meg a kiváló
minőséget enyhe hintőporozással.
2. ÚSZÓSAPKA / LATEX
Kezelése: öblítse le hideg vízben és törölje
szárazra használat után a külső és belső
felületet is. Ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak. Őrizze meg a kiváló
minőséget enyhe hintőporozással. Kerülje az
éles tárgyakkal való érintkezést, mint például
hajcsatok vagy körmök.
3. ÚSZÓSAPKA / 100% POLYESTER VAGY
80%POLYAMID-20%ELASTANE

Kezelése: Használat után azonnal öblítendő.
Ne tárolhja vizesen. Tartsa elkülönítve más
vizes ruhaneműtől. A klóros víz károsítja a
színt és az elasztikus textíliát.
4. ÚSZÓSZEMÜVEG
A szemüveglencsék páramantesítő bevonatúak

Az orrpánt helyes beállítása lényeges mind a
kényelem,
mind
pedig
a
vízzárás
szempontjából.
A
vízbeszivárgás
megelőzéséhez csúsztassa a lencséket
egymáshoz közelebb, vagy növelje a köztük
lévő távolságot egy-egy bordával, amíg
tökéletesen nem illeszkednek az arcra. Ha
megfelelő, vágja le az orrpánt felesleges
részét.
A fejpánt beállítása
A fejpánt célja, hogy megtartsa a szemüveget.
A szoros pánt nem megfelelő, mert
benyomódást okozhat a szem körül. A pántot
állítsa be úgy, hogy a szemüveg kényelmes
legyen.
A SPEEDO (R) szemüveg felvétele
Ha a szemüveg megfelelően helyezkedik el az
arcon, húzza a fejpántot a fej hátsó része felé.
A szemüveg kezelése
Tartsa a lencséket szennyeződéstől és
zsiradéktól mentes állapotban. Minden
használat után mossa le óvatosan hideg
vízben. Ne törölje vagy dörzsölje a belső
felületet. A páramentesítő időtartamának
meghosszabbítása érdekében használjon
SPEEDO (R) antifog cseppeket.
A
szem
védelmére
figyelmeztetések

vonatkozó

Figyeljen az úszószemüveg beállítására és
levételére különösen amikor vizes.Irritáció
esetén azonnal szüntesse meg a használatot.
Ne merüljön szemüveggel a víz alá a megfelelő

utasítások tanulmányozása nélkül. Ne ússzon
víz alatt 2 méternél mélyebben. Ne húzza el a
szemüveget arcától, mert az visszaugorhat és
szemsérülést
okozhat.
A
biztonságos
levételhez fogja meg a szem előtti részt és
óvatosan emelje fel a homlokáig majd
csúsztassa tovább a fejtető felé.
5. BÚVÁRMASZK

Használata: Ez a maszk olyan búvárfelszerelés,
ami lehetővé teszi a víz alatti látást a szem
előtti légtér kialakításával.
Jellemzői: Az optimális látás biztosításához a
maszk kettős lencsével rendelkezik. Erős,
hőkezelt üveglencse és állítható szilikonpánt is
tartozik hozzá. Puha, kényelmes szigeteléssel
ellátott, ami szoros, vízmentes illeszkedést
tesz lehetővé. A Speedo maszk tööbféle
színben kapható.
Emelje a maszkot óvatosan az arcához és
vegyen levegőt az orrán keresztül. Ha feltapad
a belégzés alatt, akkor megfelelő az
illeszkedés. Ezután húzza a fejpántot a fej
hátsó részére. Állítsa be a pánt feszességét. Ne
kerüljön haj a szigetelő rész alá, mert ez
szivárgást eredményezhet.
Kezelési tanácsok: Használat után folyó vízzel
öblítse le a maszkot. Tárolja hűvös, száraz
helyen, közvetlen napsugárzástól védve.
6. GUMI FÜLDUGÓ

Kényelmes, többször használatos és mosható.
Kiváló illeszkedésű. Kérjük ne vágja el és ne
hosszabbítsa meg a füldugót. Ne erőltesse a
fülbe. Nem alkalmas merüléshez és
búvárkodáshoz. Gyermek csak felnőtt
felügyelettel használhatja.
Ha a dobhártya sérült, használat előtt kérje ki
orvosa véleményét.

7. IRRITÁCIÓMENTES SZILIKON
FÜLDUGÓ
Kezelési tanácsok:Formáljon golyót a két
tenyere között. Nyomja be óvatosan a
fülnyílásba és nyomogassa szét a tökéletes
záródás érdekében. Eltávolításkor nyomja föl a
fül mögötti részt és óvatosan vegye ki a másik
kezével. Cserélje ki, ha a dugó elveszti
képlékenységét vagy szennyeződik. Kérjük ne
vágja el és ne hosszabítsa meg, ne formálja
hegyesre, ne erőltesse a fül belsejébe, ne
helyezze be a fül járatba és ne nyomja be
mélyen. Nem alkalmas merüléshez és
búvárkodáshoz. Gyermek csak felnőtt
felügyelettel használhatja. Csecsemő elől zárja
el.
Ha a dobhártya sérült, használat előtt kérje ki
orvosa véleményét.
8. ÁLLÍTHATÓ ORRCSIPESZ
Jó illeszkedésű, rugalmas műanyag modell.
Viselése kényelmes. A gumi pánt biztonságos
illeszkedést nyújt.

9. ORRCSIPESZ VERSENYZŐKNEK
Latex bevonatú, rugós fémcsipesz. Könnyű,
vízálló, biztonságos, kényelmes illeszkedésű.
10. SZEMÜVEGTÖRLŐ ÉS
PÁRAMENTESÍTŐ FOLYADÉK
Tisztítja, páramentesíti, antisztatikussá teszi
valamennyi márkájú szemüveg lencsét vagy
műanyag lencsét. Környezetkímélő, nem
mérgező. Alkohol- és szilikonmentes.
11. SZANDÁL, PAPUCS
Ez a termék a bőrfertőzések elleni
védelmet szolgálja. Rugalmassága a
mozgás teljes szabadságát teszi lehetővé.
Lábpántja tartós és mosható.

12. ÚSZÓÜLÉS, KARÚSZÓ, FELFÚJHATÓ
ÚSZÓMELLÉNY-ÚSZÓRUHA.
Tartós, laminált PVC, illetve illetve kiváló
minőségű laminált Vinyl. A mozgás teljes
szabadságát és egyéni biztonságot nyújt.
13. SPORTTÁSKA
(Vízlepergető
alapanyag,
magasfokú
színtartóság, megerősített húzózár)
A hátitáska sérüléseinek elkerülése érdekében
mindkét vállpántot ajánljuk használni, így az
egyenletes súlyelosztás is elősegíthető.
Semleges mosószerrel, puha, enyhén nedves
ruhával, dörzsöléssel tisztítható. Szerves
oldószerek (benzin, aceton...stb.) nem
alkalmazhatóak.
Fenti kezelési utasítások be nem tartásából
eredő reklamációt nem áll módunkban
elfogadni.
Reméljül, tanácsaink figyelembe vételével sok
örömet és sikert okoznak Önnek a SPEEDO (R)
termékek.
Forgalmazó:
Smart73 Bt.
2600 Vác, Zrínyi u. 39.

