
Instrukcja dotyczy neoprenowych skafandrów marki Henderson. Są one wykonane z najwyższej jakości neoprenu, posiadają podwójne szwy, które 
dodatkowo są klejone, uszczelniają łączenia neoprenu praktycznie eliminując infiltracje wody wewnątrz pianki chroniąc nurka przed utrata ciepła. Dla
ochrony kolan dodano gumowe wstawki Freedom Flex, które dzięki termicznej technologii produkcji są wytrzymałe jednocześnie nie ograniczając 
ruchu.

Skafandry Henderson produkowane są w grubościach: 3, 5, i 7mm

ZAMKI
W skafandrach HENDERSON stosowane są plastikowe zamki błyskawiczne o dużej wytrzymałości, które wszyte są pionowo z tyłu na plecach. 
Specjalne neoprenowe podkładki oraz zapięcie na rzep zastosowano by zminimalizować możliwość dopływu wody.

SZWY
Wszystkie szwy w skafandrach HENDERSON są podwójne oraz dodatkowo klejone by jak najbardziej ograniczyć możliwość dopływu wody.

WSTAWKI
Dla ochrony kolan dodano gumowe wstawki Freedom Flex, które dzięki termicznej technologii produkcji są bardzo wytrzymałe jednocześnie nie 
ograniczając ruchu.

KRÓJ i WYBÓR ODPOWIEDNIEGO ROZMIARU
Skafandry są skrojone w sposób gwarantujący idealne przyleganie do ciała. Należy jednak odpowiednio dobrać rozmiar, gdyż za mały skafander może
powodować ograniczenia w ruchu i oddechu. 

Tabela rozmiarów podana przez producenta powinna pomóc w wyborze odpowiedniego skafandra. Dobrze dobrany skafander nie powinien 
krępować ruchów, uciskać i utrudniać przepływu krwi przez ręce, nogi, głowę. Nie powinien być także zbyt luźny w okolicach kroku i pod pachami.  

PRZED NURKOWANIEM:
 upewnij się, że skafander jest w dobrym stanie (szwy, dziury, przetarcia)
 zdejmij biżuterię (kolczyki, pierścionki, zegarki), która może uszkodzić powierzchnię skafandra

PO NURKOWANIU:
 sprawdź czy nie powstały uszkodzenia
 przepłukaj słodką wodą, zwracając jednocześnie szczególną uwagę na sól lub piasek w okolicach zamka
 jeżeli wewnątrz jest przepocony, należy odwrócić go na lewą stronę, przepłukać, rozwiesić i pozostawić do wyschnięcia
 ważne jest by trzymać skafander z dala od wszelkiego rodzaju grzejników, pieców gazowych itp. gdyż mogą one uszkodzić neopren
 nie przechowuj skafandra przez dłuższy okres czasu w miejscach gdzie może być narażony na działanie wysokich temperatur np. bagażnik 

samochodu, przeszklone miejsca.

PRZEGRZANIE LUB WYCHŁODZENIE ORGANIZMU
Skafandry nurkowe używane są w różnych warunkach – m. in. wysoka temperatura na powierzchni, czy zimna woda na większej głębokości. Samemu
powinno się oszacować indywidualną wrażliwość ciała by zapobiec wychłodzeniu lub przegrzaniu organizmu.

W przypadku niskiej temperatury wody powinno się ubierać neoprenowe docieplacze, kaptury, rękawice, skarpety i buty.

ALERGIA
Produkt zawiera włókna i materiały syntetyczne, które mogą powodować reakcje alergiczne u niektórych osób.

GWARANCJA
Skafandry marki HENDERSON objęte są roczną gwarancją od daty zakupu.

PRODUCENT DYSTRYBUTOR
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