INSTRUKCJA OBSŁUGI - Pinpack Amundsen
Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup pontonu podróżniczego Pinpack Amundsen.
Instrukcja obsługi, którą trzymasz w ręku zawiera podstawowe informacje na temat produktu oraz warunków jego użytkowania.
Po więcej szczegółowych informacji na temat produktów marki Pinpack zapraszamy na naszą stronę internetową www.pinpack.eu
lub prosimy o kontakt office@pinpack.eu
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Podstawowy zestaw Pinpack Amundsen zawiera:
1) ponton
2) pompowane siedzisko
3) worek do pompowania
4) worek transportowy
5) zestaw naprawczy
6) pasy stabilizujące
7) cztery dodatkowe uchwyty do zamocowania bagażu
8) pas na stopy (opcjonalnie)

Montaż rozpocznij od nadmuchania siedziska pamiętając, że wtłoczone powietrze w siedzisko w ciepły dzień po zetknięciu z zimną
wodą może wymagać ponownego dopompowania. Dobre napompowanie pontonu decyduje o jego wytrzymałości. Dopasuj siedzisko do uprzednio rozwiniętego pontonu oraz zamocuj przy pomocy rzepów przewlekając je przez 4 uchwyty.

Po zamocowaniu siedziska można rozpocząć pompowanie pontonu. Odkręć w całości dwufunkcyjny zawór, który zlokalizowany jest
na lewej części rufy. W miejsce zaworu zamontuj worek do pompowania i zabezpiecz to łączenie zaciągając dwie gumki (nie potrzeba stosować żadnych węzłów).

Napełnij worek powietrzem i zwiń jego górną część, a następnie wtłocz powietrze do środka pontonu ściskając worek. Jeśli jest
wietrznie wystarczy skierować worek w kierunku wiatru, jeśli pogoda jest bezwietrzna to lekko opuszczamy worek, a następnie
podnosimy i górną jego część zwijamy. Zwróć uwagę aby końcówka worka łącząca go z korkiem nie była skręcona bo wydłuży
to czas pompowania.
Do napompowania Pinpacka Amundsen wystarczy około 2 minuty lub 9 objętości worka.

Odłącz worek do pompowania od korka. Zakręć korek i ponownie odkręć, ale tylko jego górną część i dopompuj ponton ustami.
Pinpack Amundsen wyposażony jest w zawór dwufunkcyjny.
DEMONTAŻ I PRZECHOWYWANIE
Jeżeli Pinpack używany był na wodach słonych i nie planujemy używać go w niedalekiej przyszłości, wskazane jest umycie całego
pontonu wodą słodką.Ponton należy osuszyć, a następnie odkręcić zawór u jego podstawy.
Następnie wymontować siedzisko i wyciągnąć korek. Przy wypuszczaniu powietrza z siedziska należy ścisnąć korek tak aby powietrze
zaczęło wylatywać z wnętrza, jednocześnie naciskając na powierzchnię siedziska rękoma.
W celu usunięcia resztek powietrza z wnętrza pontonu można zwinąć go od strony dziobu kierując się w stronę rufy.
WSKAZÓWKI
Jeżeli napompowany ponton wystawiony będzie na działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury należy pamiętać aby
nadmiar rozprężonego powietrza wypuścić z jego wnętrza.
Dobrą praktyką jest również aby wsiadać do pontonu w całości sprawionego oraz będącego bezpośrednio na wodzie bez kontaktu
z podłożem.
PAMIĘTAJ, ABY ZAWSZE BEZ WZGLĘDU NA GŁĘBOKOŚĆ WODY NOSIĆ KAMIZELKĘ RATUNKOWĄ
Jeżeli planujesz użytkować pontony Pinpack na wodach szybko płynących (WW) należy zabezpieczyć się w stosowny sprzęt ratunkowy
(kask, rzutka, nóż itp.).
NIGDY NIE BAGATELIZUJ KWESTII BEZPIECZEŃSTWA!!!
Więcej o bezpiecznym zachowaniu na i przy wodzie na stronie www.pinpack.eu
Ciesz się spływem :)

