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Potapěčská maska celoobličejová se šnorchlem
nejen pro GoPro S/M
1. POPIS
Celoobličejová šnorchlovací maska s možností připojení akční kamery.
Tato maska umožňuje panaromatické vidění a dovoluje dýchání nosem i ústy.
Díky speciální konstrukci šnorchlu nehrozí zaplavení masky při přílišném ponoření.
Proudění vzduchu uvnitř masky zabraňuje mlžení.
Díky adaptéru pro připojení akční kamery si můžete užít a natočit podvodní svět bez nutnosti držet v
ruce kameru.
V nabídce jsou 2 velikosti masky (S/M a L/XL). Vyberte si vhodnou velikost dle přiloženého diagramu.

1. Pokud je vzdálenost od obočí po bradu menší než 14 cm a šířka
obličeje menší než 12 cm zvolte prosím velikost S/M
2. Pokud je alespoň jedna vzdálenost větší, zvolte prosím
velikost L/XL
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2. POUŽITÍ
Masku vybalte z obalu.
Pro nasazení šnorchlu masku obraťte úchytem na horní straně masky směrem k Vám.
Šnorchl zatlačte do úchytu. Správné nasazení je doprovázeno zvukem cvaknutí. Pokud tak není, šnorchl
je třeba zatlačit do úchytu až na doraz, kvůli vodotěsnosti.
Kameru k masce připevníte pomocí šroubu, který pevně utáhněte. Dejte pozor na to,
aby byl šroub dostatečně utažen a nedošlo tak k poškození kamery.
U masky před nasazením natáhněte upěňovací gumu a hlavu provlékněte skrz spodek masky.

Poznámka: Pokud je maska špatně nasazená, během plávání může do masky prosakovat voda. Před
prvním použitím, masku, prosím, vyzkoušejte v mělké oblasti nebo v bazénu.

3. UPOZORNĚNÍ
Po každém použití maska musí být vždy vymyta čistou vodou.
Nevystavujte masku dlouhodobě slunečnímu záření nebo přímému teplu.
Před uskladněním se ujistěte, zda je maska vysušená a nejsou v ní zbytky vody.
Zboží nevystavujte vysokým teplotám (více než +50°C) a také nízkým teplotám (méně než
10°C).
Pokud produkt vystavíte nepříznivým podmínkám, tak mohou být jeho vlastnosti
negativně ovlivněny.
Před použitím si zkontrolujte, zda je Vaše zařízení voděodolné.
Výrobek není navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let.
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