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Sealbulance  
Használati Útmutató 

 

A Sealbulance egy egyedülálló, új, rekreációs vízi eszköz, amelynek célja, hogy 

segítséget nyújtson a szabadidős vízisportok és egyéb vízi tevékenységek során. 

Termékünk segítségére lesz, ha kimerült úszás közben, izomgörcs esetén, amikor az 

időjárás kiszámíthatatlanná válik, feltámad a szél és a sodrás túl messzire viszi, vagy 

ha a vízből való kijutás bármely más okból kifolyólag meghaladja az energiáját.  

 

Kényelmes, könnyen működtethető és újra felhasználható. 

 

A Sealbulance tökéletes eszköz mindenki számára, aki szereti a természetes vizeket és 

a vízi sportokat, az úszást, szörfözést, kajakozást, aki magabiztosan úszik, de 

biztonságban szeretné érezni magát abban az esetben is, ha valami váratlan esemény 

közbejön. 

 

 

Hogyan működik? 

 

Csak húzza meg a kis sárga fogantyút (kioldózsinór) és az övben lévő ballon felfújódik 

segítve ezzel a vízben a lebegést.  

 

Használat esetén a Sealbulance a CO2 gáz hatására felfúvódik és a víz felszínén tartja 

viselőjét. Az eszközt a hozzátartozó övben elhelyezve a derékra kell csatolni. A 

kioldózsinór (kis sárga fogantyú) a heveder közepén elől található.  

Használat esetén az eszköz aktiválásához ezt a zsinórt (kis sárga fogantyú) kell, egy 

határozott mozdulattal a jelző nyíl irányában megrántani. Aktiválás után a ballon 

azonnal felfúvódik. A ballont egy meghatározott hosszúságú heveder rögzíti az övhöz. 

A CO2 gáz a CO2 patronból távozik a ballonba. A patront egy kifejezetten erre a célra 

gyártott eszközzel (inflátor) lehet oldani, mely abban a pillanatban az eszközt 

működésbe hozza.  
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A ballon felfújt állapotban „két egymásba öltött fóka uszonyra” hasonlít és a 

segítségre szorulót a víz felszínén tartja a segítség megérkezéséig, az „uszonyok” az 

eszközt viselő hóna alá kerülve körbe-ölelik a felsőtestét.  

 

Mindenkinek ajánljuk ezt az eszközt, minden vízbiztos személynek, aki természetes 

vízben fürdőzik, úszik, sportol és nagyobb biztonságban akarja magát érezni. A 

Sealbulance-t felnőttek és 12 évesnél idősebb gyermekek számára terveztük, M-es 

méretben 100 kg-ig és L-es méretben 150 kg felhasználói súlyig használható.  

 

A termék újra használható a CO2 kis patronok cseréjével. Biztonsági okból kifolyólag 

kizárólag a cégünk által ellenőrzött és forgalmazott patronokkal használható! A 

patronokat használat után javasoljuk, hogy az erre megfelelő szelektív gyűjtőbe 

helyezze! 

 

Ügyeljen rá, hogy az automatikusan felfújódó vagy a manuálisan aktiválható 

Sealbulance-hoz ne erősítsen hozzá semmit, amely megakadályozhatja, hogy szükség 

esetén az eszköz felfújódjon. 

 

A Sealbulance Automatic – automatikusan felfújódó eszköz azon esetekben ajánlott, 

amikor a vízbe jutáskor szeretnénk azonnali segítséget. Az Automata Sealbulance az 

erre kifejlesztett speciális inflátornak köszönhetően a vízbe kerülést követően azonnal, 
másodpercek alatt felfújódik. Ennek megfelelően az automata verzió nem alkalmas úszás és 
egyéb vízi sportok során.  
 

Az eszköz nem helyettesíti a mentőmellényt, de szükség esetén további felhajtóerőt 

biztosít! Kizárólag úszni tudó vízbiztos felnőttek és 12 éven felüli gyermekek számára 

javasolt!  

 

Az Ön Sealbulance eszköze M-es méret esetén minimum 75 Newton, L-es méretnél 120 

Newton felhajtóerőt biztosít.  

 

Az felhajtóerő szerinti besorolás az a súlymennyiség, amelyet egy lebegést és úszást 

segítő eszköz képes a víz tetején megtartani. Annak érdekében, hogy a Sealbulance 

felhajtóereje megfeleljen mind az Ön súlyának, mind az esetleges Ön által használt 

ruházat súlyának, javasoljuk, hogy használja a megfelelő (M / L) méretet, amely 

garantálja az Ön számára megfelelő felhajtóerőt. 

 

Mivel tudjuk, hogy a minőségi anyagok elengedhetetlenek a megbízható eredmények 

eléréséhez, a gyártás során csak kiváló minőségű anyagokat használunk. 

 

A termék hitelesítése (PFD) folyamatban van, jelenleg rekreációs vízi eszközként kerül 

forgalmazásra. A terméket használati mintaoltalom (HU000005015U) védi. 
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Kezelési útmutató: 

 

• A Sealbulance tisztításakor csak enyhe szappanos oldatot használjon. 

• Soha ne használjon vegytisztítást, erős mosószereket, benzint vagy oldószereket 

a folt Sealbulance-ról történő eltávolításához. 

• Ne tegye semmilyen körülmény között a mosógépbe! 

• Ne próbálja mikrosütőben megszárítani! 

• Ne vasalja! 

• A használaton kívüli Sealbulance-t, javasoljuk száraz, hűvös helyen tárolni. 

• Ne tegye ki sugárzó hőnek! 

• Az üres (használt) patront dobja szelektív, fémnek szánt hulladékgyűjtőbe! 

 

 

Hajtogatási útmutató 
 

• A Sealbulance-t tegyük egy lehetőleg sík felületre. 

• A tokot tegyük mögé, és nyissuk szét. 

• Az óramutató járásával ellenkezően, csavarjuk ki a patront. 

• Vegyük le a sárga kupakot, tartsuk lenyomva a zöld szelepet, amíg minden CO2 

gázt kipréseltünk a ballonból. 

• Terítsük ki a ballont, tegyük vissza a sárga kupakot. 

• Egymás után kétszer hajtsuk be a ballon felső részét, a vonalak mentén, majd 

az alsó részét hajtsuk vissza, hogy egy csíkot kapjunk. 

• Így tegyük a ballont a tok felső részére, a kioldózsinórt dobjuk a tokon kívülre. 

• A tok alsó részét hajtsuk a felsőre, és rögzítsük a tépőzárral. 

• Ezután legyező alakban hajtsuk össze a ballon egyik felét, tegyük a tokba, majd 

rögzítsük a tépőzárat. Ugyanígy a másik oldalt is. A kioldót hagyjuk szabadon. 

• Hajtsuk vissza a kilincset a helyére. 

• Pattintsuk be a zöld indikátort. 

• Csavarjuk be az új patront az óramutató járásának megfelelően, és 

határozottan húzzuk meg. 

• Zárjuk be teljesen a tépőzárat úgy, hogy a kioldó, a tok belső részén legyen.  

• Simítsuk ki a tokot, mindkét oldalán.  

• A Sealbulance újra használatra kész! 

 

Szükség esetén a www.sealbulance.hu oldalon található hajtogatási kisfilm nyújt további 
segítséget. 

 
FIGYELMEZTETÉS – KIZÁRÓLAG VÍZBIZTOS ÚSZÁSTUDÁSSAL AJÁNLJUK!  

http://www.sealbulance.hu/

