Návod k obsluze a použití vodního válce
( Water Roller )
Průvodce použití a údržby zábavného profi nafukovadla vodního válce.
Upozornění: Přečtěte si uživatelskou příručku a dodržujte všechny varování a
návody před a během použití.
Vodní válec je nový produkt v oblasti zábavných nafukovacích atrakci. Je
speciálně navržený na sportovně zábavné účely. Rovněž patří mezi lehké
adrenalinové sporty. Vodní válec, na chůzi po vodě je vyroben z 1mm TPU
nebo PVC materiálu speciálně určeného na tento produkt. Materiál je průhledný,
splňuje standardy CE, TUV a je v souladu s normami a ochrany životního
prostředí.

Nafukování VODNÍHO VÁLCE
1. Rozbalte a umístěte válec na podložku např. koberec, přehrabaný
písek, autoplachty atd..
2. Připravte si nástup na vodní plochu, odstraňte všechny ostré části z
povrchu nástupu i ostré hrany na okraji břehu vodní plochy.
3. Připevněte bezpečnostní lano na příslušné oka (úchytky na lano) na
vodní válec. Zachyťte bezpečnostní lano o pevný, jistící bod.
4. Otevřete bezpečnostní ventil.
5. Zapněte kompresor.
6. Osoba může vstoupit do vodního válce bosa. Zkontrolujte zda
odložila všechny ostré a tvrdé předměty nebo oblečení. Max. nosnost
válce je 150 kg!
7. Při manipulaci s válcem požívejte plastové rukojeti.
8. Po stranách popruhy táhněte plynule, netrhejte ním prudce.
9. Dofoukněte válec na potřebnou hustotu.
10.Válec nepřefukujte a nepřelakovávejte !
11.Max. nosnost válce je 150 kg!
12.Když je válec připraven, zatáhněte popruhy a zajistěte uzlem.
13.S popruhem manipulujte plynule, netrhejte ním prudce.
14.Veďte vodní válec s osobou na vodní plochu po připraveném nástupu.
15.Do válce vstupujte a provozujte pouze s jednou osobou.!!

Upozornění:
1. Sport ve vodním válci se nedoporučuje osobám se srdečními onemocnění,
hypertenzí, trpícím klaustrofobií a fyzicky slabším osobám.
2. Do vodního válce nepouštějte osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné
návykové látky.
3. Dítě může ve vodním válci využívat pouze s povolením, souhlasem
rodiče.
4. Děti i dospělé osoby nenechávejte bez dozoru v průběhu používání
vodního válce.
5. Maximální čas pro osobu užívající vodní válec je 15 minut.
6. Před vstupem do vodního válce zkontrolujte osobu či odložila všechny
ostré, tvrdé předměty a části oblečení aby se předešlo zranění i poškození
válce. Osoba by měla odložit věci jako např.. klíče, brýle, mobilní telefon
atd..
7. Pokud jsou povětrnostní podmínky nepříznivé, nepoužívejte vodní válec
na otevřených vodních plochách.
8. S bočními popruhy, rukojeťmi zacházejte opatrně a netahejte jejich
prudce, netrhejte nimi – poškození spojené s nesprávným použitím není
součástí záruky. Válec táhněte jemně, vždy kolmo.
9. Vodní válec je pouze určen pro jednu osobu !!

Vyfukování vodního válce
1. Otevřete uzávěr na válci a v případě, že Váš kompresor má zpětný chod,
připojte ho opět ke nafukovadlo a nafukovadlo vyfoukněte.
2. Je nutné válec převážet a přenášet v PVC vaku, aby se předešlo vnějšímu
poškození.

Údržba a skladování vodního válce
1. Vodní válec udržujte čistou.
2. Před každým použitím zkontrolujte důkladně nafukovadlo. I v případě
drobného poškození, je nutné válec před použitím opravit.
3. Při manipulaci s válcem netahejte a vyhněte se jeho dotykem s tvrdý
povrch např. beton, dlažbu, kameny atd ..
4. Po použití válce odstraňte nečistoty z vnitřku i venku, válce
důkladně vysušte a skladujte i přepravujte v suchu v ochranném vaku,
PVC obalu. V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte 777 290 247

