
Celoobličejová maska SEAC UNICA 
  

INFORMACE A POKYNY 
  
Tento osobní ochranný prostředek byl navržen a vyroben v souladu se směrnicí 89/686/EHS, chrání oči 
uživatele před přímým kontaktem s vodou. 
  
Maska je k dispozici ve dvou velikostech, takže si můžete vybrat tu, která nejlépe sedne vašemu 
obličeji. Na vaše lícnice se musí dokonale přilnout. 
  
 Před použitím zkontrolujte, zda je těsnění vodotěsné v mělké vodě, kde se můžete dotknout dna. 
  
 VAROVÁNÍ 
  
Výrobek by neměly používat děti mladší 10 let. Děti starší více jak 10 let musí celoobličejovou masku 
používat pouze pod dohledem dospělé osoby a v mělké vodě, kde se mohou při ponoření obličeje do 
vody dotýkat nohama dna. 
  
S maskou se nikdy nepotápějte hlavou napřed!  Tato maska by se měla používat pouze ve vodě pro 
šnorchlování NA HLADINĚ. Není určena pro potápění.  
  
POUŽITÍ: Před každým použitím připevněte šnorchl k masce a ujistěte se, že těsnění je na svém místě 
v oblasti zavádění šnorchlu a že je spojení bezpečné. Nejlépe poznáte, že jste správně připnuli šnorchl 
na horní část masky je ten, že uslyšíme zacvaknutí, tzn. že ji můžete začít bezpečně používat. Při nošení 
masky se ujistěte, že silikonová lícnice uvnitř masky správně přiléhá k obličeji, a zkontrolujte, zda se v 
masce nezachytily žádné vlasy, protože by to mohlo narušit těsnění masky.  Umístěte elastický pásek 
na hlavu a upravte dva výstupky po stranách obličeje tak, aby byla maska přesně uprostřed a pevně 
připevněna na obličej. Před použitím zkontrolujte, zda těsnění dokonale funguje, ponořte obličej do 
vody na místo, kde se můžete dotknout dna.  Zkontrolujte také, zda můžete snadno dýchat a zda nic 
nebrání volnému proudění vzduchu, a to jak při nádechu, tak při výdechu.  Pokud zaznamenáte jakékoli 
potíže s dýcháním, vyhněte se použití produktu a zkontrolujte, zda jsou dýchací cesty volné.  Ujistěte 
se, že plovák na konci šnorchlu se může volně pohybovat. Šnorchl nesmí obsahovat písek, řasy nebo 
jiný nežádoucí materiál.  Pokud je v masce voda, zvedněte hlavu od hladiny, aby voda mohla vytéct z 
odvzdušňovacího ventilu na dně.  
  
ÚDRŽBA: Po každém použití je nutné masku důkladně opláchnout čistou vodou.  Vyvarujte se 
jakémukoliv odírání, abyste ji nepoškrábali.  Nepoužívejte rozpouštědla nebo detergenty obsahující 
agresivní povrchově aktivní látky, mohlo by dojít k poškození masky a polykarbonátových částí.  Po 
zaschnutí uložte výrobek mimo přímé sluneční světlo a nezapomeňte vyjmout šnorchl. Šnorchl vyjmete 
jednoduše stlačením cvočků na dolní části šnorchlu, a poté budete směrem nahoru a jemnými pohyby 
do stran vysouvat šnorchl. Pokud je to možné, skladujte výrobek v původním obalu. 
  
 


