
PRIPUČIAMO RATO NAUDOTOJO 

INSTRUKCIJA

DĖMESIO!

Tam, kad sumažinti riziką  jūsų  gyvybei ir sveikatai,  būtina laikytis žemiau nurodytų
 taisyklių:

• Atidžiai perskaityti saugos instrukciją prieš pradedant naudoti ši pripučiamą ratą.
• Draudžiama  naudoti  vaikams   mažesniems  nei  6  metai  be atidžios  suaugusiųjų 

priežiūros.
• Šis ratas nėra personalinė gelbėjimosi priemonė.
• Visada naudodami šį pripučiamą ratą dėvėkite gelbėjimo liemenę.
• NIEKADA NEAPSIVYNIOKITE VIRVIŲ APIE RANKAS. 
• Asmuo  vairuojantis  motorinę  valtį  privalo  imtis  visų  atsargumo  priemonių,  kad 

užtikrintų jūsų saugumą.
• Asmuo vairuojantis motorinę valtį privalo laikytis saugaus greičio, nedaryti staigių 

posūkių.
• Niekada neviršyti 40km/h kada pripučiamame rate vežami suaugę  ir 24km/h kai 

vežami vaikai.
• Nevažinėti prie prieplaukų,  seklumoje, prie tiltų, krantų, ar kitų pavojingų vietų.
• Jūsų  pripučiamas  ratas  negali  būti  kantroliuojamas  valties  vairuotojo,  jis  negali 

matyti kur jis plaukia.
• Virvė neturi būti ilgesnė nei 75 pėdos (2286cm)
• Visada turėti kitą stebintį asmenį neskaitant valties vairuotojo.
• Nevairuokite katerio/vandens motociklo apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų.
• Neperkiškite rankų ar kojų per laikymosi rankenas.
• Plaukiantys ant rato turėtų laikyti rankas ir kojas ne vandenyje.
• Naudokite ratą tik vandenyje.
• Jauskite  savo  galimybių  ribas.  Sustokite,  jei  seate  pavargę.  Elkitės  apgalvotai. 

Būkite geros fizinės formos, naudodami šį ar kokį kitą atrakcioną ant vandens.
• Apytikslis  leidžiamas  svoris:  vienviečiam  atrakcionui  –  76  kg;  dviviečiam 

atrakcionui – 152 kg; triviečiam atrakcionui – 228 kg; ketuviečiam atrakcionui – 
304 kg; penkiaviečiam atrakcionui – 380 kg; šešiaviečiam atrakcionui – 456 kg;

• Šios rūšies prekėms garantija netaikoma.

Su naudojimo sąlygomis susipažinau, sutinku. _____________________________
                                                                                          V., Pavardė, parašas

Kilmės šalis: Kinija
Gamintojas: SPORTSSTUFF, INC.; 11213 E Circle, Suite A Omaha, NE 68137, JAV
Importuotojas: UAB „Bivakas“, Verkių 29, 22 korpusas, LT-09108 Vilnius. Tel./Faks. 
+370 5 272 56 59, el. Paštas vilnius@bivakas.lt
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