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Gratulujemy z powodu zakupu nowego system Spare Air.

Ten produkt to wyszukane, wysokiej jakości alternatywne źródło powietrza
zaprojektowane z myślą o nurkach rekreacyjnych. Nasze urządzenia produkowane
są przez ludzi z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem nurkowym i
produkcyjnym. Używamy najlepszej jakości materiałów i konstrukcji podczas
procesu produkcyjnego. Ciesz się spokojem umysłu, jaki daje nurkowanie ze SPARE
AIR.

Twój SPARE AIR jest spakowany w pełni wyposażony i przygotowany do napełnienia
go powietrzem. Jednak zanim to zrobisz i zaczniesz go używać ważne jest, aby
uważnie i ze zrozumieniem przeczytać procedury postępowania podczas napełniania
i inspekcji przed nurkowaniem opisanych w tej instrukcji.
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PRAWA AUTORSKIE

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi, wszystkie prawa
zastrzeżone. Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania, fotokopiowania,
reprodukcji, tłumaczenia oraz konwertowania do jakiegokolwiek nośnika
elektronicznego lub mechanicznego w formie czytelnej całości lub części
niniejszej instrukcji bez uprzedniego uzyskania pozwolenia w formie pisemnej
od Submersible Systems, Inc. © 201   Submersible Systems, Inc.5
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SWOJEGO URZĄDZENIA
SPARE AIR na stronie

www.spareair.com



ŚRODKI OSTROŻNOŚCIŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Submersible Systems, Inc. promuje odpowiedzialne praktyki nurkowe oraz związane z tym
rekomendacje międzynarodowych federacji do szkolenia nurków zawierające, ale nie ograniczone do:
� Zanim przystąpisz do używania tego urządzenia pod wodą, MUSISZ przejść SZKOLENIE i otrzymać

CERTYFIKAT od rozpoznawalnej międzynarodowej federacji nurkowej potwierdzający, że zapoznałeś
się z technikami nurkowania ze sprzętem SCUBA.  Używanie tego urządzenia przez osobę bez
opisanych powyżej kwalifikacji spowoduje utratę gwarancji i wszystkich przywilejów z tym związanych.
Używanie sprzętu do oddychania pod wodą bez odpowiednich uprawnień oraz wiedzy jest
niebezpieczne i może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia.
� SPARE AIR to AWARYJNE alternatywne źródło powietrza i nie jest stworzone do innych celów. Z

powodu ograniczonej pojemności urządzenie to nie może być używane jako główne źródło powietrza.
� SPARE AIR nie może być używany jako planowe dodatkowe źródło powietrza.
� SPARE AIR nie jest zgodne z normą EN 250; 1993 dlatego też nie powinno nigdy być używane jako

główne źródło powietrza.
� SPARE AIR jest urządzeniem przeznaczonym do użytkowania w wodzie cieplejszej niż 10 stopni

Celsiusz’a.
� Zalecana maksymalna prędkość wynurzania: 15 metrów / minutę (6 metrów/ minutę ostatnie 6

metrów).
� Zakłada się zużycie powietrza 25 litrów / minutę w przypadku nurka płynącego oraz mniejsze dla

niepłynącego.
� Należy monitorować parametry nurkowania: nie przekraczać zalecanych prędkości wynurzania, czy

zalecanych przystanków dekompresyjnych.
� Maksymalna rekomendowana głębokość dla modelu #170 to 20metrów.
� Maksymalna rekomendowana głębokość dla modelu #300/300N to 30metrów.
� Zaleca się trening w użytkowaniu SPARE AIR w czasie normalnego wynurzenia na niewielkich

głębokościach.
� Zawsze postępuj zgodnie z zalecanym przez Submersible Systems sprawdzeniem sprzętu przed

nurkowaniem i corocznym przeglądem serwisowym wyposażenia.
� NIGDY nie nurkuj z urządzeniem SPARE AIR, które wydaje się uszkodzone lub niesprawne.
� NIGDY NIE napełniaj SPARE AIR POWYŻEJ ciśnienia roboczego oznaczonego na butli (200bar).

Można używać do napełniania TYLKO suchego, czystego powietrza.
� NIGDY nie używaj lub nie napełniaj SPARE AIR które było narażone na kontakt z ogniem lub wysoką

temperaturą powyżej 100 stopni Celsiusz’a /250°F. Takie urządzenie należy niezwłocznie opróżnić i
dostarczyć do autoryzowanego serwisu SPARE AIR celem wykonania testu hydrostatycznego.
� Przechowywać SPARE AIR pod ciśnieniem w chłodnym, suchym miejscu. Unikać bezpośredniego

działania promieni słonecznych, przechowywania w nagrzanym bagażniku samochodu czy innego
miejsca o wysokiej temperaturze.
� Butle używane w Europie powinny spełniać miejscowe wymagania oraz powinny być testowane i

badane zgodnie z przepisami danego kraju.
� Certyfikacja dla Europy przeprowadzona przez: SGS United Kingdom Limited, 202b, Worle Parkway,

Weston-Super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom. Notified Body No. 0120. Stosownie z MOD (PE)
specyfikacja RO347. Maj 1991.
� Niniejsza instrukcja jest dostępna u przedstawicieli SPARE AIR. Kopie dostępne są nieodpłatnie

udostępnione przez Submersible Systems, Inc. or www.spareair.com
� SPARE AIR jest chroniony prawem patentowym US Patent #4996982. Adapter uwalniania jest

chroniony prawem patentowym USA #7,182,108 B2.

UWAGA: Nie używaj produktu zanim nie zapoznasz się I nie zrozumiesz instrukcji I
środków ostrożności.!
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Model #300YEL/300-N Model #170YEL
Max Pojemność: 3.0 cu ft / 85 litrów 1.7 cu ft / 48 litrów
Długość: 13.4” / 34 cm 8.75” / 22.23 cm
Średnica: 2.25” / 5.71 cm 2.25” / 5.71 cm
Ciśnienie Maksymalne: 3000 psi / 200 bar 3000 psi / 200 bar
Waga: 2.17 lb. / .985 kg 1.51 lb. / .687 kg
Oddechy na pow.*: 57 30
Pojemność wodna: 26.62 cu in / .44 litrów 13.8 cu in / .23 litrów
*jeden oddech 1,6 litra
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CYFROWY
WSKAŹNIK
CIŚNIENIA

(OPCJONALNIE)

Zawarte we wszystkich
NOWYCH zestawach

SPARE AIR

ADAPTER NAPEŁNIANIA #910S

Adapter jest kompatybilny ze
standardowymi zaworami butli nurkowych

celem ułatwienia napełniania.

TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA

OSŁONA USTNIKA
POKROWIEC

D-RING

POKROWIEC

SPARE AIR #973

dla SPARE AIR
300YEL/300-N

POKROWIEC

SPARE AIR #971

dla SPARE AIR
YEL170

USTNIK

PRZYCISK OPRÓŻNIANIA

NUMER SERYJNY

AUTOMAT

ZAWÓR KONTROLNY
PORTU NAPEŁNIANIA

osłonięty
CZARNĄ ZATYCZKĄ

WSKAŹNIK
CIŚNIENIA

BUTLA
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UWAGA: NIGDY nie stój bezpośrednio przed
automatem SPARE AIR podczas napełniania.

WAŻNE: Zbyt szybkie napełnianie może
doprowadzić do uszkodzenia wewnętrznych
elementów urządzenia.

1.Odkręć czarną zatyczkę z portu napełniania.

2. Umieść adapter napełniania w gnieździe i przykręć
go palcami w prawo, aż poczujesz opór.

1

WAŻNE: Jeżeli powietrze ucieka z adapter
podczas napełniania, zamknij zawór butli,
poczekaj aż przestanie być słychać wyciek i
mocniej dokręć adapter

OSTRZEŻENIE: W przypadku, kiedy zawór kontrolny lub adapter działają niewłaściwie,
należy je wymienić. Użytkowanie urządzenia z uszkodzonymi elementami może
doprowadzić do narażenia zdrowia lub życia.

WAŻNE: Kiedy pierścień adaptera nie kręci się swobodnie, należy go umieścić w
roztworze octu z wodą 1 do 1 na ok. 3 godziny celem wypłukania soli.

WAŻNE: Butla nurkowa musi być napełniona do ciśnienia 3000 psi przed przystąpieniem
do napełniania SPARE AIR. W przeciwnym wypadku urządzenie nie zostanie napełnione
do zalecanej pojemności, a wskaźnik nie pokaże, że urządzenie zostało napełnione.

3. Umieść adapter w zaworze butli nurkowej.

4. Aby napełnić, odkręć powoli zawór butli, (pozwól
napełnić urządzenie przez 45 – 60 ). Wskaźnik
ciśnienia uniesie się, kiedy urządzenie zostanie
napełnione do ciśnienia 3000 psi. W przypadku
opcjonalnego cyfrowego wskaźnika, urządzenie jest
pełne, kiedy wskaźnik pokazuje 3.

5. Zakręć zawór butli nurkowej.

6. Opróżnij ciśnienie z adaptera kręcąc go w lewo.

7. Usuń adapter z butli oraz ze SPARE AIR.

8. Zamień zatyczkę na zawór kontrolny.

1

2

3

6

4

4

5
5

POWOLI
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1. W przypadku kiedy chcesz zamontować swój SPARE AIR na
BC (kamizelce wypornościowej) znajdź dwa miejsca , do
których możesz zamontować Paski Szybkiego Uwalniania (na
D-ringach, na paskach itp. Patrz na zdjęcia)

2. Paski kamizelki można przepuścić przez dowolne otwory na
taśmach z tyłu pokrowca SPARE AIR, taka by jego
zamontowanie było wygodne. Wybierz dwa otwory taka by jak
najlepiej zamontować urządzenie.

3.Przeciągnij Szybkie Pasy Uwalniania wokół punktów
mocowania na kamizelce wypornościowej i zaciśnij tak, aby
pokrowiec był dobrze dopasowany do kamizelki a kolejny
koniec zamontuj na pokrowcu lub D-ringu kamizelki.

4. Zamontuj smycz SPARE AIR dookoła szyjki butli a kolejny jej
koniec przymocuj do pokrowca lub D-ringu kamizelki.

5. Umieść SPARE AIR w pokrowcu i zabezpiecz klapą na rzep,
zamontuj osłonę ustnika.

6. Wypróbuj wyciąganie SPARE AIR zamontowanego już na
kamizelce wypornościowej kilkukrotnie, aby w przypadku
konieczności jego użycia było to dla Ciebie łatwe I
komfortowe.

Przeciągnij paski przez taśmę
dla lepszego dopasowania

OSTRZEŻENIE: NIE MONTUJ swojego SPARE AIR na pasie balastowym, gdyż w
przypadku awaryjnej sytuacji I uwolnienia balastu pozbędziesz się zapasowego
urządzenia oddechowego, które może okazać się konieczne w użyciu.překážet při
vyndání zátěže v případě nouze a SPARE AIR byste mohli I ztratit.

!

!

Przekątnie od butli do
kamizelki wypornościowej

Do góry nogami
na pasku butli

OSTRZEŻENIE: Nie należy podłączać lub zamontować Kabura SPARE AIR do BC w
sposób, który będzie kolidować z inflacją w pne. Przed nurkowaniem, przetestować BC
inflacji, aby upewnić się kabury nie ogranicza przepływu powietrza lub nie spaść, jeśli
BC jest nadmiernie napompowane.

W całej talii
(Nie montuj na pasie balastowym!)

Pionowo na pasku ramiennym
kamizelki wypornościowej
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� SPARE AIR dostarczany jest bez powietrza, napełnij go nim zanurkujesz.

� SPARE AIR jest zawsze gotowy do użycia. Biały pin powinien wystawać ze wskaźnika
ciśnienia pokazując, że urządzenie jest napełnione. (Opcjonalny wskaźnik
manometrowy jest w pozycji “3”, kiedy urządzenie jest napełnione.) Jeżeli pin
wskaźnika ciśnienia nie wystaje na równi ze ściankami to znaczy, że urządzenie należy
napełnić. Nie nurkuj zanim całkowicie nie napełnisz SPARE AIR. Zobacz instrukcję
napełniania na stronie 5.

� Naciśnij przycisk opróżniania i puść go. Przycisk powinien swobodnie działać i odbijać
po jego zwolnieniu. Aby zachować wystarczającą ilość powietrza nie używaj przycisku
opróżniania, jeśli nie jest to konieczne.

� Upewnij się, że SPARE AIR jest trwale i odpowiednio zamontowany oraz właściwie
umieszczony I zabezpieczony w pokrowcu, zanim wejdziesz do wody. Rzepy muszą
być całkowicie zapięte. Upewnij się, że smycz jest zamontowana z jednej strony do
butli, a z drugiej do kamizelki wypornościowej.

� Przed pierwszym nurkowaniem ze SPARE AIR najpierw pooddychaj na powierzchni, a
później pod wodą, aby zapoznać się z produktem. Okres czasu, w jakim urządzenie
będzie dostarczać Ci powietrza zależny jest od takich czynników jak: pojemność płuc,
głębokość, temperaturę wody itp.

WAŻNE: Nigdy nie opróżniaj urządzenia całkowicie z powietrza w symulacji
wynurzania. Spowodować to może wpłynięcie wody do środka butli, a co za tym idzie
do jej korozji.

KOMPATYBILNOŚĆ I UŻYCIE

!

� Submersible Systems Nitrox SPARE AIR nie powinien być używany z czystym tlenem
lub Nitrox’em powyżej 40%.

� Jedynie powietrze magazynowane w czystym zbiorniku z przeznaczeniem do
mieszanek tlenowych może być stosowany w nitrox SPARE AIR.

� Jeśli SPARE AIR Nitrox zostanie podłączone do zbiornika nieprzystosowanego do
mieszanin z tlenem, może to doprowadzić do zanieczyszczenia produktu. Takie
urządzenie należy poddać serwisowi odpowiednio dla urządzeń nitrox’owych, przed
ponownym jego użyciem.

� Equipment users must be trained and certified in the specific use of Nitrox by dive
industry training agencies.

� Tylko taki smar tlenowy jak Christo-Lube MCG 111 może być stosowany do SPARE AIR
Nitrox.



1. Przy wynurzaniu, pociągnij d-ring na klapie celem otwarcia pokrowca.

5. Kontynuuj regularne oddychanie (wdech i wydech) podczas wynurzania.

2. Chwyć za głowicę automatu SPARE AIR i wyciągnij urządzenie z pokrowca. To
działanie uwolni ustnik z osłony.

3. Umieść ustnik SPARE AIR w swoich ustach.

4. Naciśnij przycisk opróżniania lub wykonaj mocny wydech (z ustnikiem w ustach) celem
wypróżnienia urządzenia z wody.

1. Sprawdź wizualnie wskaźnik ciśnienia oraz naciśnij przycisk opróżniania.

2. Biały pin wskaźnika ciśnienia powinien odstawać, a po naciśnięciu przycisku pojawić
się wydatek ciśnienia.  Upewni Cię to, że ciśnienie będzie zachowane podczas
nurkowania.

3. Zawsze, kiedy jest to możliwe, po nurkowaniu SPARE AIR powinien być płukany bez
pokrowca w czystej ciepłej wodzie co najmniej 30 minut. Upewnij się uprzednio, że w
urządzeniu znajduje się powietrze, które zapobiegnie dostaniu się wody do butli.

4. Po tym jak urządzenie zostanie wypłukane, przepłucz jeszcze gniazdo ustnika pod
bieżącą wodą.

5.Jeśli to konieczne, przepłucz również adapter napełniania w świeżej wodzie.

6. Wytrzyj urządzenie oraz adapter napełniania czystym ręcznikiem I potrząśnij nimi, aby
wypróżnić je z wody.

7. Przechowuj SPARE AIR w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego kontaktu z
promieniami słonecznymi. Unikaj takich miejsc jak szyby samochodowe podlegające
ekstremalnym temperaturom.

WAŻNE: Nigdy nie używaj chemikaliów i rozpuszczalników do czyszczenia SPARE AIR.!

Ważne: W sytuacji awaryjnej rozpocznij wynurzanie natychmiast, aby nie tracić
cennego czasu.

!

WAŻNE: Niewłaściwe wypróżnienie m oże doprowadzić do zadławienia się wodą przyA
pierwszym wdechu.

!

UWAGA: SPARE AIR nadaje się do wynurzania z głębokości odpowiedniej dla
nurkowania rekreacyjnego.

!
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NOTE: Jeżeli biały pin nie wystaje I nie wylatuje z urządzenia powietrze po naciśnięciu
przycisku to istnieje ryzyko, że do urządzenia dostała się woda, która może
doprowadzić do korozji. W tej sytuacji skontaktuj się z autoryzowanym dilerem SPARE
AIR lub Submersible System, celem wykonania serwisu lub/I kontroli.

!



Zapewniając najlepszą możliwą obsługę zapobiegawczą przed i po nurkowaniu doprowadzisz do
maksymalnej żywotności systemu powietrza. SPARE AIR powinien być regularnie serwisowany raz
w roku przez autoryzowanego dilera lub przez Submersible Systems, Inc.

Długotrwałe lub niewłaściwe magazynowanie może spowodować korozję lub uszkodzenie o-
ringów. SPARE AIR może wymagać serwisu nawet, jeśli był używany sporadycznie lub wcale.

Jeżeli dostrzegłeś uszkodzenie lub brak części, bądź też podejrzewasz nieszczelność, to twoje
urządzenie powinno natychmiast zostać sprawdzone przez autoryzowany serwis.

Butla SPARE AIR posiada certyfikację DOT I wymaga HYDROSTATYCZNEGO TESTU CO (5)
PIĘĆ LAT oraz corocznej wizualnej inspekcji.

Gwinty zaworu kontrolnego oraz adapter napełniania powinny być zawsze czyste i nasmarowane.
Używaj dobrej jakości, nie toksycznego, spożywczego smaru sylikonowego w sprayu, dla
uzyskania najlepszego efektu.

OSTRZEŻENIE: NIGDY nie próbuj naprawiać SPARE AIR samemu. Nieautoryzowana
ingerencja lub naprawa jest niebezpieczna i skutkuje UTRATĄ GWARANCJI.

!

OSTRZEŻENIE: NIGDY nie używaj smarów I olejów węglowodorowych (takich jak oleje
kuchenne lub oleje samochodowe).

!

Odwiedź www.spareair.com aby znaleźć lokalny serwis.

SPARE AIR wykorzystywany w szkoleniach, wypożyczany, użytkowany w zamulonych słodkich
wodach lub w wodach chlorowanych wymagał będzie częstszej kontroli serwisowej co 3 do 6
miesięcy lub gdy zauważysz, że do układu dostała się woda. Używanie produktu w chlorowanej
wodzie basenu przyspieszy pogorszenie się większości gumowych elementów i wymagać będzie
częstszych usług serwisowych.

Jeżeli lokalnie nie ma dostępu do serwisu, , Submersible Systems udzieli Ci autoryzowanego serwisu
za pomocą korespondencji mail'owej. Odwiedź naszą stronę www.spareair.com i zapytaj o szczegóły.

Data:

Przez:

Uwagi:

Data:

Przez:

Uwagi:

Data:

Przez:

Uwagi:

Data:

Przez:

Uwagi:

Data:

Przez:

Uwagi:
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REJESTR SERWISU:
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OSTRZEŻENIE: Nie używaj nadmiernej siły do
odkręcania lub zakręcania automatu na butli, gdyż
może to doprowadzić do uszkodzenia gwintów. Jeżeli
automatu nie da się z łatwości odkręcić, poddaj go 3
godzinnej kąpieli w roztworze wody z octem 1 do 1, celem
rozpuszczenia korozji. Jeżeli to nie pomoże, skontaktuj
się z autoryzowanym serwisem, a uzyskasz pomoc.

!

Upewnij się, że
podczas montażu
oring, uszczelka i

płytki wylotu
zamontowane są

jak wskazano

3. Umieść SPARE AIR w pojemniku ochronnym
(plastikowej torbie lub pudełku) aby pozostało czyste i
aby nie zaginęły luźne części. Rekomendujemy
używanie naszego opcjonalnego zestawu Travel Pack
#963, który zawiera torbę, zatyczki przeciw-kurzowe,
zamienne oringi oraz lubrykant (dostępne na
spareair.com).

4. Przewoź SPARE AIR w bagażu podręcznym.

5. Kiedy już twoje urządzenie dotrze do wybranego celu,
zmontuj je ponownie i napełnij powietrzem. Możesz
delikatnie nasmarować oring butli za pomocą smaru
sylikonowego – nigdy nie używaj smarów I oleju
węglowodorowych. Nie próbuj przykręcić automatu do
butli „na siłę”, jeśli poczujesz opór to odkręć automat I
spróbuj ponownie.

6. Wymień oring butli, jeśli
została ona odkręcona i
zakręcona 3 razy lub
kiedy oring wykazuje
ślady zużycia albo jeśli
dochodzi do
nieszczelności. O-ring
016 dostępny jest w
sprzedaży w każdym
sklepie nurkowym.

TSA (Transportation Security Administration) Transportowe
wymogi bezpieczeństwa przewidują możliwość dokonania
wizualnej inspekcji butli. Dlatego też podczas podróży
samolotem, automat powinien być odkręcony od butli.

Wykonywanie demontażu I montażu urządzenia przed
pakowaniem w podróż

1. Opróżnij całkowicie SPARE AIR z powietrza.

2. Odkręć automat od butli (automat przykręcony jest
ręcznie) w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
Zostaw o-ring i uszczelkę na automacie. . na regulátoru.

Zestaw podróżny
SPARE AIR #963

Chroń gwint na wystającym
rdzeniu automatu

Chroń wnętrze butli aluminiowej

O-Ring butli
Uszczelka butli

Mała
płytka wylotu

Duża
płytka wylotu

Opróżnij z powietrza, a następnie
automat odkręć w kierunku

przeciwnym do wskazówek zegara
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Roczna ograniczona gwarancja Submersible Systems

Warunki gwarancji

Submersible Systems, Inc. (SSI) gwarantuje pierwszemu nabywcy, że towar będzie
wolny od wad technicznych i materiałowych w warunkach normalnego nurkowania ze
sprzętem SCUBA do roku od daty zakupu pod warunkiem właściwego użytkowania
opisanego w niniejszej instrukcji użytkownika. Jeżeli niniejsze urządzenie będzie
posiadało wadę (inną niż opisaną w poniższej sekcji Ograniczenia) to produkt zostanie
naprawiony lub wymieniony (wedle uznania SSL) bezpłatnie (z wyłączeniem kosztów
transport i magazynowania). Niniejsza gwarancja jest niezbywalna I dotyczy wyłącznie
pierwszego nabywcy.

Jak uzyskać serwis gwarancyjny:

Należy zwrócić produkt do Submersible Systems aby otrzymać pomoc gwarancyjną.
Konieczne jest załączenie do produktu dowodu zakupu. Transport w obie strony
pozostaje po stronie nabywcy. Należy załączyć dokładny opis problemu i sytuację w
jakiej się pojawił oraz dane kontaktowe nabywcy wraz z adresem email'owym i
numerem telefonu.

Ograniczenia

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z nieodpowiedniego użytkowania,
magazynowania, konserwacji, wypadku, nadużycia i manipulacji, ingerencji osób
nieuprawnionych oraz nieodpowiedniego corocznego serwisu. Modyfikacje lub naprawy
przez osoby inne niż autoryzowany personel Submersible Systems powoduje utratę
gwarancji. SSI nie ponosi odpowiedzialności za zwrot lub wymianę towaru w przypadku
utraty bądź kradzieży. Ani SSI, ani żaden jego sprzedawca, przedstawiciel lub diler nie
udziela gwarancji pisemnej lub ustnej innej od tej opisanej w niniejszej instrukcji
użytkownika. Kupując ten produkt nabywana rozumie, że Submerible Sysems oraz jego
sprzedawcy, dilerzy i przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za
ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z jego działania, a także za wszelkie inne
szkody, czy bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne, nawet jeśli SSI zostało
poinformowane o takich szkodach. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne
gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, ale nie ograniczając się do domniemanych
gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu (niektóre stany
nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe
lub wynikowe bądź nie zezwalają na ograniczenia czasowe trwania rękojmi, więc
powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w twoim przypadku).

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ I STOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH
PROCEDÓR PRZD I PO NURKOWANIU

Imię i Nazwisko Adres

Dane autoryzowanego serwisu

Model #         170YEL 300YEL 300-N
Data zakupu                           Numer seryjny automatu #

Adres Dilera

Wypełnij tę sekcję dla własnej wygody

Zarejestruj swoje urządzenie  SPARE AIR na stronie www.spareair.com



7413 Slater Avenue
Huntington Beach, CA 92647 USA

Phone: 714-842-6566

www.spareair.com

Gratulacje!!!
Właśnie dołączyłeś do grona ponad 250,000 roztropnych nurków, którzy cieszą się
spokojem umysłu nurkując ze SPARE AIR®.

SPARE AIR jest absolutnie najlepszą strategią do sukcesywnego zapobiegania
awaryjnych sytuacji, gdzie brakuje powietrza. Wszystko dletego, że jest to całkowicie
niezależne źródło powietrza.

Submersible Systems jest dumne z faktu, że możemy przyczynić się do
bezpieczeństwa nurków. Każdego roku coraz większa liczba osób zawdzięcza swoje
życie SPARE AIR. W pełni zaangażowaniu z biegiem czasu ciągle ulepszamy nasze
urządzenia, aby zapewnić naszym klientom niezawodność.

SPARE AIR wykonany jest w całości w USA przez rzemieślników zajmujących się
wysokiej jakości produkcją.

Odwiedź www.spareair.com aby
zarejestrować swoje SPARE AIR

Distributor:

ISO
9001:2008
Certified
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