DĖMESIO!
Sumažinti traumų ar mirties riziką, laikykitės šių taisyklių:
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Įdėmiai perskaitykite vartotojo instrukcijas prieš naudojant Sportsstuff atrakcionus
Tai nėra gelbėjimosi priemonė
Neskirta naudoti jaunesniems nei 6 metų vaikams. Šis produktas neturėtų būti naudojamas
vaikų, nebent su suaugusiųjų priežiūra
Laivo vairuotojas yra atsakingas už atrakcioną bei pramogautoją kadangi pramogautojas
negali valdyti atrakciono. Pramogautojas gali nematyti kur jį tempia
Visada turėkite patyrusį vairuotoją ir pramogautojus stebintį žmogų laive
Stebėtojas turi pranešti apie pramogautojų būseną
Saugokitės kitų laivų, besimaudančių žmonių, kitų atrakcionų ar kitokių kliūčių vandenyje.
Laikykitės atokiau nuo kitų laivų, pylimų, prieplaukų, tiltelių, seklumų ir kranto.
Laivo vairuotojas turėtų vengti didelio greičio ir staigių posūkių, kurie galėtų lemti
atrakciono apsivertimą bei rimtą pramogautojo traumą
Niekada neviršykite 40 km/h kada vežami suaugusieji ir 24 km/h kai vežami vaikai
Niekada neatlikinėkite šuolių ar pavojingų triukų su šiuo atrakcionu. Jei yra tempiamas
daugiau nei vienas atrakcionas, venkite susidūrimo su kitais atrakcionais. Stebėkite vietines
taisyklės dėl dviejų atrakcionų tempimo vienu metu.
Naudokite specialiai atrakcionams sukurtas virves
Niekada neeksploatuokite laivo apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų
Niekada nekiškite pėdų ar riešų į rankenas
Pramogautojas turėtų nekišti rankų ir kojų į vandenį
Niekada neviršykite pramogautojų skaičiaus kuris yra nustatytas konkrečiam atrakcionui
Tempimui naudokite virves: 680 kg tempimo galia vienviečiam atrakcionui, 1077 kg –
dviviečiam, 1587 kg – triviečiam, 1680 kg – keturviečiam. Virvė turėtų būti ne trumpesnė
nei 15 m ir ne ilgesnė nei 20 m.
Jėga tenkanti virvei skiriasi nuo jėgos tenkančios atrakcionui ir priklauso nuo pramogautojo
svorio, atrakciono dizaino bei paviršiaus ploto
Visada dėvėkite JAV Pakrančių Apsaugos arba atitinkamų valstybinių institucijų sertifikuotą
liemenę
Naudoti šį produktą tik vandenyje
Žinokit savo ribas. Sustokite kai jau pavargote. Elkitės atsakingai. Būkite geros fizinės
formos ir būkite dėmesingi važinėdami šiuo atrakcionu.
SURINKIMAS

1. Suraskite atrakciono ventilį (Jums gali tekti atidengti ventilio uždangalą)
2. Pripūskite atrakcioną tvirtai, kol ant uždangalo nesimatys raukšlių
3. Uždarykite ventilį ir uždenkite uždangalą
DETALIŲ KEITIMAS
Jei leidžia orą, suraskite ventilį ir išleiskite atrakcioną. Išimkite vidinę kamerą, kad nustatyti
galimą problemą. Susisiekite su Sportsstuff garantijų padaliniu detalių pakeitimui jei rasta
problema. Ne garantinių dalių pakeitimui laikykitės tos pačios procedūros. Kaip pakaitine
detalė gauta, sekite šiuos žingsnius:
•

Išlankstykite užvalkalą ir ištieskite jį.

•
•
•

Suraskite ventilį. Atsargiai įdėkite kamerą į atrakciono užvalkalą.
Pažiūrėkite, kad ventilis būtu jam skirtoje vietoje, matytųsi per ertmę užvalkale.
Laikykitės sekcijos SURINKIMAS 1-3 punkto.
PRIPUTIMAS
Atrakcionas turi būti pripūstas tvirtai, kad nesimatytų raukšlių, o suaugusiam žmogui
atsistojus ant jo jis neįdubtų. Svarbu yra stebėti oro kiekį. Karštis privers kamerą plėstis
todėl ji gali būti pažeista. Nelaikyti atrakciono ant saulės. Visada padėkite į pavėsį.
PRIEŽIŪRA
Kamera arba uždangalas reikalauja labai mažai priežiūros:
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Atrakcioną galima valyti naudojant muilą su vandeniu.
Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių
Kai švarus ir sausas, atrakcionas gali būti išleistas ir saugomas vėsioje, sausoje vietoje,
atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
Išleidžiamas tiesiog atsukus ventilį.
Venkite saugojimo vietose kur yra dideli temperatūrų svyravimai ir imkitės priemonių prieš
gyvūnus ir graužikus.
Ryškiai dažytos medžiagos, sušlapus, gali išblukti arba tepti. Todėl saugokite laivo interjerą
ir visus įmanomus paviršius nuo galimų dėmių.
PAGRINDINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI
Problema: Prekė leidžia orą
Sprendimas: Patikrinkite ar ventilis tinkamai užsuktas. Patikrinkite ar buvo pripūsta nuo
pradžių. Jei įtariate, kad nebuvo pripūsta pilnai tuomet pripūskite.
Problema: Leidžia ventilis
Sprendimas: Atidžiai pasiklausykite ar leidžia orą. Įsitikinkite, kad ventilis yra užsuktas
tinkamai ir tvirtai. Orą gali leisti jei ventilis yra neteisingai pritvirtintas.
Problema: Prekė prisipučia, bet netvirtai
Sprendimas: Patikrinkite ar jis buvo pripūstas tvirtai naudojant aukšto slėgio pompą ar
kompresorių. Jei esate užtikrintas, kad pripūtėte tinkamai, ieškokite plyšimo arba naujai
įsukite ventilį. Jei rastas plyšimas, jį galima užklijuoti naudojant Sportsstuff PVC klijus.
Problema: Uždangalas yra labai laisvas
Sprendimas: Patikrinkite ar prekė yra gerai pripūsta ir kamera yra vietoje. Uždangalas turi
aptempti kamerą. Jei užvalkalas laisvas labiau pripūskite kamerą.
SPORTSSTUFF PRODUKTAMS REKOMENDUOJAMOS VIRVĖS:

•

•

Laivo savininkas/vairuotojas yra atsakingas už pramogaujančių ar naudojančių virves
asmenų instruktažą apie WSIA rekomendacija virvėms. Netinkamas atrakciono ar virvės
panaudojimas gali įtakoti traumas ar net mirtį.
WSIA (Vandens Sporto Industrijos Asociacija) rekomendacijos virvėms:

Pramogautojų skaičius

Bendras pramogautojų svoris

Virvės tempimo jėga

Vienas

77 kg

680 kg

Du

154 kg

1077 kg

Trys

231 kg

1519 kg

Keturi

308 kg

1860 kg

Penki-Šeši

462 kg

2767 kg
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Standartinė virvė turėtų būti ne trumpesnė nei 15 m ir ne ilgesnė nei 20 m.
Virvė turėtų būti pritvirtinta tinkamu laivui ir atrakcionui būdu.
Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite virvės ir sujungimų nusidėvėjimą, taip pat ar nėra
įtrūkimų, pjūvių, mazgų, aštrių briaunų. Venkite dėvėtų virvių. Yra rekomenduojama keisti
virvę prieš kiekvieną plaukiojimo sezoną.
Virvės yra linkusios temptis ir ilgėti naudojimo metu. Įspėkite pramogautojus ant
atrakciono bei žmones laive apie virvės plyšimo galimybę.
NEKIŠKITE rankų, kojų ar galvos į rankenas. Tai gali įtakoti rimtas traumas.
Prieš tempiant pasitikrinkite, kad virvė neapsivijusi pramogautojo.
Nenaudokite virvių su elastinėmis medžiagomis pramogautojų tampymui. Tokio tipo įranga
gali įtakoti rimtus sužeidimus ar mirtį pramogautojams ant atrakciono ar laive.
Virves veikia tiesioginiai saules spinduliai. Todėl saugokite jas pavėsyje ir venkite virvių
kurios yra atšerpetojusios ar pakeitusios spalvą.
Nenaudokite su šia preke jokių aksesuarų, kuriuos tiekia ne Sportsstuff.
Visada venkite sraigto ir variklio. Jei virvė įsipainios į sraigtą, išjunkite varikli ir ištraukite
užvedimo raktelį prieš atpainiojant virvę iš sraigto.
DĖMESIO! NAUDOJIMAS IR SAUGUMAS:
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Naudodami Sportsstuff produktus jūs užsiimate įdomia, bet rizikinga rekreacine veikla.
Elkitės atsakingai ir naudokitės produktu tik sutinkant ir žinant apie galimą riziką.
Perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjimus parašytus vartotojo instrukcijose ir ant produkto.
Neišmeskite instrukcijų.
Kaip ir visuose rekreaciniuose užsiėmimuose, neatsakingas ir neteisingas produktų
naudojimas bei patirties nebuvimas gali įtakoti rimtas traumas ar netgi mirtį.
Prieš naudojimą apžiūrėkite virvę bei atrakcioną. Nenaudokite jei virvė ar atrakcionas yra
pažeisti.
Draudžiama naudoti vaikams jaunesniems nei 6 metai. 6 metų ir vyresni vaikai turėtų
naudoti tik su saugusiu priežiūra.
Sportsstuff produktai neturėtų būti naudojami nuomos tikslais.
Nenaudoti apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
Įsitikinkite, kad visi pramogautojai dėvi JAV Pakrančių Apsaugos tarnybos patvirtintas
liemenes.
Stebėkite oro sąlygas nes oras gali labai greitai pasikeisti.
Pasikonsultuokite su vietine valdžia, kad išmoktumėte jų konkrečius reikalavimus dėl
atrakcionų.
DĖMESIO! ĮSPĖJIMAS LAIVO VAIRUOTOJAMS:
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Laivo vairuotojas atsako už pramogautojo saugumą.
Įdėmiai apžiūrėkite vandenį prieš pradedant tampyti pramogautojus
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Netempkite atrakciono be pramogautojo.
Stebėkite vandens bei oro sąlygas. Oro sąlygos įtakoja pramogavimą. Įvertinkite
pramogautojo amžių ir fizinius sugebėjimus.
Laivo vairuotojas yra atsakingas už instruktažo pravedimą pramogautojams.
Dauguma atrakcionų pakyla į orą esant 16-32 km/h greičiui. Priklausomai nuo
pramogautojo. Yra svarbu išlaikyti atrakciono priekį viršuje kol daiktas sklendžia.
Produkto pasipriešinimas priklauso nuo šių veiksnių: laivo greičio, posūkių, oro sąlygų,
pramogautojų skaičiaus ir jų svorio, atrakciono dydžio formos ir paskirties. Laivo
vairuotojas turėtų sureguliuoti laivo greitį atsižvelgiant į šiuos faktorius, kad sumažinti
atrakciono pasipriešinimą.
Plaukiokite atvirose vietose. Likite 46 m nuo seklumos, kranto, akmenų, laivų, prieplaukų
bei plūdurų.
Laivo vairuotojas nustato atrakciono greitį bei elgseną plaukiant per laivo sukeltą bangą.
Tiesėje atrakciono greitis yra toks pats kaip ir laivo. Kaip laivas daro 90-180 laipsnių posūkį
atrakciono greitis padvigubėja.
Didelis greitis ir staigūs posūkiai gali apversti atrakcioną ir traumuoti pramogautoją.
Jei atrakcionas apsiverčia, laivo vairuotojas turėtų neviršyti 8km/h greičio kol atrakcionas
vėl atsivers.
Niekada neviršykite 40 km/h kada vežami suaugusieji ir 24 km/h kai vežami vaikai
Įsitikinkite ar Jūsų laivas turi pakankamai arklio galių, kad tempti atrakcioną su
pramogautoju.
DĖMESIO! LAIVŲ SU BOKŠTELIAIS SAVININKAMS
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Slidininkams tempti bokšteliai nėra skirti tempti atrakcionus
Naudokite kilpas laive atrakcionų tempimui
Netempkite jokio atrakciono nuo slidininko pylimo
DĖMESIO! ĮSPĖJIMAS STEBETOJAMS
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Visada turėkite stebėtoją laive, kuri palaikytu ryšį tarp pramogautojo ir vairuotojo.
Stebėtojas turėtų būti pramogautojo ir vairuotojo akys. Visada pasiruošęs numatyti galimus
pavojus.
Jei atrakcionas apsiverčia, laivo vairuotojas turėtų neviršyti 8km/h greičio kol atrakcionas
vėl atsivers.
Stebėtojas turėtų laikyti iškėlęs saugos vėliavą įspėjančią kitų laivų vairuotojus, kad
pramogautojas vandenyje.
DĖMESIO! ĮSPĖJIMAS PRAMOGAUTOJAMS
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Nenaudokite šios prekės kaip gelbėjimo priemonės.
Neviršykite gamintojo rekomenduojamo pramogautojų skaičiaus ant atrakciono.
Tempimui naudokite virves: 680 kg tempimo galia vienviečiam atrakcionui, 1077 kg –
dviviečiam, 1587 kg – triviečiam, 1680 kg – keturviečiam. Virvė turėtų būti ne trumpesnė
nei 15 m ir ne ilgesnė nei 20 m.
Naudokite ši produktą tik su patyrusiu laivo vairuotoju, kuris žino kaip elgtis su įranga.
Šis produktas skirtas naudojimui tik vandenyje. Netempkite nuo prieplaukos ar kranto.
Virvės skyrelis turi visada būti tuščias kol yra tempiamas pramogautojas.
Saugokitės kitų laivų, besimaudančių žmonių, kitų atrakcionų ar kitokių kliūčių vandenyje.
Laikykitės atokiau nuo kitų laivų, pylimų, prieplaukų, tiltelių, seklumų ir kranto.
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Įdėmiai instruktuokite pramogautojus, kaip tinkamai pritvirtinti virvę ir naudotis atrakcionu.
Neprisiriškit rankų ar kojų prie atrakciono. Niekada nekiškite rankų ar kojų tarp kameros ir
uždangalo.
Niekada neatlikinėkite šuolių ar pavojingų triukų su šiuo atrakcionu. Jei yra tempiamas
daugiau nei vienas atrakcionas, venkite susidūrimo su kitais atrakcionais. Stebėkite vietines
taisyklės dėl dviejų atrakcionų tempimo vienu metu.
Šis daiktas neturi stabdžių ar vairavimo mechanizmo ir gali išvystyti didelį greitį.
Naudodamiesi prisiimkite atsakomybę sau.
Šis produktas nėra gelbėjimo priemonėmis.
Pailsėkite kai esate pavargę.
Niekada nepriartėkite prie sraigto kai įjungtas variklis. Net ir esant neutraliai pavarai.
GARANTIJA
Sportsstuff teikia garantiją tik už originalius jų produktus, kurie buvo naudojami tinkamai ir
suteikia 90 dienų garantiją nuo pirkimo datos. Garantija negalioja: jei produktai naudojami
nuomai ar kitais, ne pramogų tikslais; nei dūriams, pjūviams, braižymams. Dėl garantijos
kreiptis į Sportsstuff 888-814-8833. Pakaitinės dalys atsiunčiamos per 48 valandas.
Negražinkite atstovui (Tik JAV). Ši garantija galioja tik JAV.

