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Ievads
Šī pamācība ir sagatavota, lai nodrošinātu, ka jūsu laivas izmantošana ir droša un
patīkama. Tajā ietverta informācija par laivu, pievienotajiem vai uzstādītajiem
piederumiem, tās aprīkojumu, kā arī informācija par laivas izmantošanu un uzturēšanu.
Lūdzu, izlasiet šo pamācību uzmanīgi un izpētiet laivu pirms sākat to lietot.
Ja šī ir jūsu pirmā laiva vai, ja šāda tipa laivu iepriekš neesat izmantojis, jūsu ērtības un
drošības labad, lūdzu, iemācieties izmantot šo laivu un apieties ar to pirms sākat to lietot.
LŪDZU, GLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU DROŠĀ VIETĀ UN NODODIET JAUNAJAM LAIVAS
ĪPAŠNIEKAM, KAD TO PĀRDODAT. IERAKSTIET UZ KUĢA KORPUSA REDZAMO
KORPUSA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURU (KIN) ŠAJĀ RĀMĪTĪ:
KIN:___________________________

Izstrādājuma marķējums
Marķējums CE (TIKAI EIROPĀ) nozīmē to, ka laiva atbilst Eiropas Direktīvai 94/25/EK par
izpriecu kuģiem, kuru publicējusi Starptautiskā Standartizācijas Organizācija.
Marķējums NMMA (TIKAI ASV) nozīmē, ka laivu, kura pārdota Savienotajās Valstīs, ir
izvērtējusi Nacionālā ūdens transporta līdzekļu ražotāju asociācija (National Marine
Manufacturer's Association) un tā atbilst ASV Krasta apsardzes noteikumiem un Amerikas
Laivu un jahtu padomes (American Boat and Yacht Council, ABYC) standartiem un
ieteikumiem.

Drošība
D atpūtas kuģa kategorija “Aizsargātie ūdeņi” — konstruēti braucieniem ezeros, upēs un
kanālos, ja vēja stiprums ir līdz 4 ballēm (ieskaitot), viļņu augstums — līdz 0,5 metriem
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BRĪDINĀJUMS!
Šī nav dzīvības glābšanas ierīce. Izmantojiet tikai kompetentas personas uzraudzībā. Nekad
nepieļaujiet cilvēku atrašanos laivā, kad tā tiek pārvadāta. Nekad neatstājiet to ūdenī vai
ūdens tuvumā, ja tā netiek izmantota. Nekad nevelciet to ar citu transporta līdzekli.
Pirms sāciet lietot izstrādājumu, izlasiet lietotāja pamācību un glabājiet to drošā vietā, lai
varētu to izmantot turpmāk.
Ievērojiet drošības un lietošanas instrukcijas, kas norādītas šajā pamācībā.
I TIPA laivas vadāmas tikai manuāli.
Nekad nebrauciet ar laivu vienatnē. Uzmanieties no vēja un straumēm.
Nepārsniedziet maksimālās ieteicamās jaudas. Jaudu pārsniegšana apgrūtina laivas
vadīšanu.
Visām personām laivā jāizmanto individuālie peldamības līdzekļi (IPL).
Esiet piesardzīgs iekāpjot vai uzturoties laivā. Lai nodrošinātu maksimālu stabilitāti, kāpiet
laivas centrā.
Pasažieru, aprīkojumam, remonta komplekta kastei un piederumiem ir jābūt izvietotiem
laivā tā, lai tās priekšgals un pakaļgals, kā arī sānu malas būtu vienā līmenī.
Nelietojiet laivu, ja jums ir aizdomas, ka tā ir pārdurta vai caura.
Laivas kameru piepildīšanu ar gaisu norādītajā secībā veic pieaugušie.
Ievērojiet šos noteikumus, lai izvairītos no noslīkšanas, paralīzes vai citiem nopietniem
ievainojumiem.

Ražotāja rekomendācijas
Kopējam pasažieru skaitam un maksimālai kravai nevajadzētu pārsniegt uz laivas
norādītos ierobežojumus.

LAIVAS INFORMĀCIJAS PLĀKSNE
ISO 6185 I DAĻA TIPS_____
D KATEGORIJA

1

Neiepildiet kamerās pārāk daudz gaisa un neizmantojiet augsta
spiediena gaisa kompresorus.
Laivas kameru piepildīšanu ar gaisu norādītajā secībā veic
pieaugušie.
Brīdinājums: Šī nav dzīvības glābšanas ierīce. Izmantot tikai
pieaugušo uzraudzībā. Vienmēr izmantojiet
pārbaudītu dzīvības glābšanas ekipējumu.
Neizmantojiet laivu stipra vējā, ātrās straumēs,
atklātā jūrā vai bīstamās plūdmaiņās. Laivā
nedrīkst nirt! Nekad neatstājiet laivu ūdenī vai tā
tuvumā, ja laiva netiek izmantota. Ievērojiet šos
noteikumus, lai izvairītos no noslīkšanas,
paralīzes vai citiem nopietniem ievainojumiem.
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CE

9

CN-XEE ______________________________

BY INTEX®

MAKSIMĀLĀ
KRAVNESĪBA Krava + pasažieri = ___ kg (___lbs)

3

PASAŽIERU
SKAITS

4

Pieaugušie=____ Bērni=_____

INTEX®

RAŽOTĀJS

CHINA
MODELIS ______________________________
REKOMENDĒTAIS SPIEDIENS
=____ bar (___psi)

7

MODEĻA ATBILSĪBA NMMA
PRASĪBĀM.PĀRBAUDĪTA.
ATBILDĪGAIS PAR PRODUKCIJAS KONTROLI –
MFGR
PĀRBAUDĪTS Maksimālā kravnesība __kg(__lbs)
NMMA Peldspēja
ūdens

transporta

līdzekļu

8

ražotāju

XEE _______________________

9
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6

MAKSIMĀLĀS JAUDAS
PERSONAS VAI ___kg (___lbs)
___ ___ MĀRCIŅAS, PERSONAS, APRĪKOJUMS

Nacionālā
asociācija
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ISO-6185 atpūtas kuģu kategorija.
CE marķējums (tikai Eiropā).
Ražotāja rekomendētā maksimālā kravnesība.
Maksimālais pasažieru skaits.
Ražotāja nosaukums un izstrādājuma izcelsmes valsts.
Modeļa nosaukums un numurs.
Ražotāja rekomendētais spiediens kamerās.
NMMA (tikai ASV) sertifikācija nozīmē to, ka ASV pārdoto laivu ir izvērtējusi
Nacionālā ūdens transporta līdzekļu ražotāju asociācija, tā atbilst ASV Krasta
apsardzes noteikumiem un Amerikas laivu un jahtu padomes (ABYC)
standartiem un ieteikumiem.
Laivas korpusa identifikācijas numurs Eiropā (HIN).
Laivas korpusa identifikācijas numurs ASV (HIN).

Laivas apraksts
Modelis "Seahawk II"

"Challenger" modeļi

"Challenger 1" un "Challenger 2"

"Challenger 3"

"Challenger 4"

"Excursion" modeļi

"Excursion 2" un "Excursion 3"

"Excursion 4"

"Excursion 5"

1
2
3
4
5

Apraksts
Rokturis
Remonta komplekts vai piederumu
soma
Makšķerkāta turētājs
Sēdeklis vai sēdekļa spilvens
Piepūšama grīda vai izņemamu dēlīšu

6
7
8
9
10
11

grīda
Airu slēdzis
Airu turētājs
Laivas balona ventilis
Virve pa perimetru
Aizsargs pret akmeņiem
Grīdas ventilis

PIEZĪME: Zīmējumi paredzēti ilustrēšanas nolūkiem. Var neattēlot produktu. Neatbilst
mērogam.

Piepūšanas instrukcija
Pirms sākat laivu piepildīt ar gaisu, novietojiet to vietā, kur neatrodas akmeņi vai citi asi
priekšmeti. Atritiniet laivu, izklājiet to un novietojiet pumpi.
Izmantojiet ar roku vai kāju darbināmu pumpi, lai piepildītu laivu ar gaisu. Neizmantojiet
augsta spiediena gaisa kompresorus. Kameras ar gaisu piepilda pieaugušie tādā secībā,
kādā norādīti skaitļi uz ventiļiem. Ir ļoti svarīgi ievērot norādīto secību; secības
neievērošanas rezultātā laiva ar gaisu tiks piepildīta nepareizi. Piepildiet katru kameru līdz
tā ir stingra, bet NE cieta. Izmantojiet pievienoto spiediena mērītāju, lai pārbaudītu
spiedienu galvenajā kamerā. NEIEPILDIET KAMERĀS PĀRĀK DAUDZ GAISA!
SVARĪGI: Gaisa temperatūra un laika apstākļi ietekmē piepūšamu izstrādājumu iekšējo
spiedienu. Aukstā laikā spiediens izstrādājumā krītas, jo gaiss saraujas. Ja tā notiek, jūs
vara iepildīt kamerās vēl nedaudz gaisa. Bet karstā laikā gaiss izplešas. No kamerām ir
jāizlaiž nedaudz gaisa, lai spiediens izstrādājuma kamerās nebūtu pārāk augsts.

Ventiļa "Boston" lietošana
1.
2.
3.
4.

Dubultā ventiļa vāciņš (ventilis ielaiž gaisu iekšā, bet nelaiž to ārā).
Ātras gaisa izlaišanas vāciņš.
Atskrūvējiet dubultā ventiļa vāciņu.
Ievietojiet gaisa pumpja caurulītes galu ventilī un iepildiet gaisu. Neiepildiet pārāk
daudz gaisa un neizmantojiet augsta spiediena gaisa kompresorus.
5. Lai izlaistu gaisu, atskrūvējiet ātras gaisa izlaišanas vāciņu. UZMANĪBU: Dubultais
ventilis nedarbojas, kad ir noņemts šis vāciņš. Nenoskrūvējiet šo vāciņu, kad laiva
vai piepūšamais izstrādājums atrodas ūdenī.
6. Pumpja adaptera ievietošana: atskrūvējiet dubultā ventiļa vāciņu un ieskrūvējiet
adapteri tam paredzētajā vietā.
7. Ievietojiet putekļu sūcēja caurules vai gaisa pumpja caurulītes galu adapterī un
iepildiet gaisu. Neiepildiet pārāk daudz gaisa.

Makšķerkāta turētāja lietošana
1. Uzlieciet makšķerkātam uzgali.
2. Ievietojiet makšķerkātu turētājā.

Makšķerkāta turētājs
Makšķerkāts
Uzgalis
Makšķerkāta turētājs

Sēdekļu uzstādīšana
1. Lēni piepumpējiet katru sēdekļa spilvenu līdz aptuveni 75 % no tā tilpuma ir
piepildīti ar gaisu.
2. Ievietojiet sēdekļa spilvena un laivas šarnīra daļas. Veiciet šo pašu darbību, lai
piestiprinātu pie laivas otru spilvena malu; šādi piestipriniet visus spilvenus. Skatīt A
zīmējumu.
3. Lēni pabeidziet spilvenu piepildīšanu ar gaisu, tiem jābūt stingriem, bet NE cietiem.
NEIEPILDIET PĀRĀK DAUDZ GAISA!
4. Lai atvienotu sēdekļu, vispirms izlaidiet no tiem gaisu un atvienojiet šarnīrus.
5. Dažus sēdekļu spilvenus pēc piepūšanas novieto tieši laivas priekšgalā, vidū vai
aizmugurē.

Airu stiprināšana
Laivām ar rotējošiem airu slēdžiem
Aira kāts B
Uzmavas stiprinājums
Uzmava
Aira kāts A
Tapiņa
Aira lāpstiņa

"Excursion" un "Challenger" laivām:
1. Piestipriniet "aira kātu A" ar tapiņu pie aira lāpstiņas. Pārliecinieties, vai tapiņa ir
kārtīgi savienota ar aira lāpstiņu.
2. Ievietojiet ar aira lāpstiņu savienoto "aira kātu A" airu slēdzī tā, lai aira lāpstiņa
paliek ārpus laivas (ūdenī).
3. Otram "aira kāta A" galam, kurš atrodas laivā, uzlieciet stiprinājuma gredzenu "RR1".
4. Savienojiet "aira kātu A" ar "aira kātu B", ievietojot tos uzmavā un kārtīgi nostiprinot
uzmavas stiprinājumus.
5. Kad airi netiek lietoti, nostipriniet tos airu turētājos, kas atrodas laivas abās pusēs.

Virves pa perimetru nostiprināšana
SVARĪGI: Lai piepūšamai laivai pareizi nostiprinātu virvi pa perimetru un/vai piederumu
somas nostiprināšanas virvi, vispirms piepūtiet laivu.
Ja nepieciešams, sāciet virves stiprināšanu laivas aizmugurē, izverot to cauri cilpām
visapkārt laivai. Abus virves galus sasieniet dubultajā mezglā laivas aizmugurē.
Dubultais mezgls

Piederumu somas stiprinājuma virves piesiešana
Iespējams, ka jūsu laivai var piestiprināt piederumu somas virvi. Sasieniet astotnieka
mezglu vienā piederumu somas virves galā un izveriet to cauri virves turētājiem. Sasieniet
astotnieka mezglu otrā stiprinājuma virves galā. Ar piederumu somas stiprinājuma virvi var
nostiprināt piederumu somu. Ja vēlaties to izdarīt, sienot piederumu somas virvi, izveriet to
cauri piederumu somai.
Astotnieka mezgls

Drošības un lietošanas instrukcijas
Pirms krasta vai piestātnes atstāšanas
Iegūstiet visu nepieciešamo informāciju un informējiet laivas pasažierus!
· Apmeklējiet drošas burāšanas kursus un apgūstiet praktisku pieredzi, kuru jums var
piedāvāt laivu tirgotājs vai vietējās burāšanas iestādes.
· Iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem un brīdinājumiem, kas ir saistīti ar
aktivitātēm uz ūdens un laivas vadīšanu.
· Noskaidrojiet laika prognozi, kā arī informāciju par vietējām straumēm, plūdmaiņu
un vēja stiprumu.
· Informējiet kādu krastā par laiku, kad plānojat atgriezties.
· Visiem pasažieriem izskaidrojiet laivas pamata darbības principus.
· Bērniem un personām, kas nemāk peldēt, sniedziet informāciju par glābšanas
vestes un individuālo peldamības līdzekļu (IPL) izmantošanu.
· Pārliecinieties, ka viens no pasažieriem var vadīt laivu ārkārtas gadījumā.
· Iemācieties noteikt attālumu, kuru jūs varat veikt, un ņemiet vērā, ka slikti laika
apstākļi var ietekmēt šos aprēķinus.
· Regulāri pārskatiet prasības attiecībā uz drošību.
Pārbaudiet, vai laiva un aprīkojums ir darba kārtībā:
· Pārbaudiet spiedienu laivas balonā.
· Pārbaudiet ventiļu vāciņus.
· Pārliecinieties, ka pasažieri un krava ir vienmērīgi izvietoti laivā – gan tās
priekšpusē, gan arī aizmugurē un pa malām.
Pārliecinieties, vai laivā atrodas viss drošības aprīkojums (iepazīstieties ar tās
valsts vai vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem, kur jūs plānojat braukt ar laivu,
lai pārliecinātos, vai nav nepieciešams papildu aprīkojums):
· Viens individuālais peldamības līdzeklis (IPL) katram pasažierim.
· Gaisa pumpis, airi, remontēšanas komplekts un instrumentu komplekts.
· Cits obligātais aprīkojums.

·
·

Laivas dokumenti un jūsu burāšanas licence (ja tāda ir).
Gaismas, ja ar laivu braucat tumsā.

Noteikumi, kuri jāievēro, braucot ar laivu
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Esiet atbildīgs, neizturieties nevērīgi pret drošības noteikumiem, jo tas var
apdraudēt gan jūsu, gan arī citu cilvēku dzīvību.
Vienmēr nodrošiniet, ka spējat kontrolēt laivu.
Ievērojot vietējos noteikumus un ieteikumus.
Krasta tuvumā brauciet ar laivu tam paredzētā vietā.
Atcerieties, ka laika apstākļi var strauji pasliktināties. Vienmēr pārliecinieties, ka
varat ātri sasniegt patvērumu.
Visām personām laivā vienmēr jāapliek individuālais peldamības līdzeklis (IPL).
Nelietojiet alkoholu vai narkotikas pirms braukšanas ar laivu vai tās laikā.
Kontrolējiet pasažieru reibuma pakāpi.
Nepārsniedziet maksimālo pieļaujamo pasažieru skaitu vai kravnesību.
Nodrošiniet, lai pasažieru visā brauciena laikā paliek savās vietās. Uzņemot
ātrumu, braucot pa lieliem viļņiem vai veicot asus pagriezienus, pasažieriem
jāatrodas savās vietās vai uz laivas grīdas.
Braucot ar laivu, nesēdiet uz tās malām. Atrašanās uz laivas malām daudzās vietās
nav atļauta un ir ļoti bīstama.
Esiet īpaši uzmanīgi piestājot piestātnē. Pastāv risks ievainot rokas un kājas, kas
atrodas pāri laivas malām.
Izvairieties no peldētājiem un nirējiem. Vienmēr izvairieties no vietām, kur ūdenī
atrodas nirēji/peldētāji.
Esiet ļoti piesardzīgs, jo īpaši, atrodoties pludmalēs un vietās, kur ūdenī tiek nolaisti
ūdens transporta līdzekļi. Karogs "alfa" nozīmē to, ka tuvumā ir nirēji. TURIETIES
drošā attālumā no šīs vietas (vismaz 50 metri).
Izvairieties braukt ātri un strauji griezt laivu. Jūs varat izkrist no laivas.
Nemainiet braukšanas virzienu, neinformējot par to pasažierus.
Nepieskarieties laivas balonam ar asiem priekšmetiem vai spēcīgiem ķīmiskiem
šķīdumiem (piemēram, skābi).
Nesmēķējiet laivā.

Kopšana un uzturēšana
Laiva ir izgatavota no augstākās kvalitātes materiāliem un atbilst ISO 6185 standartam.
Laivas konstrukcijas maiņa apdraud jūsu un jūsu pasažieru drošību un anulē ierobežoto
garantiju.

Jums ir jādara pavisam maz, lai saglabātu laivu labā stāvoklī daudzus gadus. Jūs varat
glabāt laivu piepūstu vai nepiepūstu. Ja jūs to atstājat ārpus telpām, nenovietojiet to uz
zemes un nelieciet uz tās smagus vai asus priekšmetus. Ja tā tiks pakļauta tiešai saules
vai lietus iedarbībai, vai uz tās var krist lapas, pārsedziet to. Mēs neiesakām pakārt laivu.
Ja jūs to vēlaties glabāt skapī, pagrabā vai garāžā, mēs iesakām izvēlēties vēsu, sausu
vietu un pārliecināties, vai laiva ir tīra un sausa pirms jūs to novietojat glabāšanā, pretējā
gadījumā tā var pelēt.
Tīrot laivu, lietojiet pēc iespējas mazāk tīrīšanas līdzekļu, nelejiet tīrīšanas līdzekļus ūdenī,
ieteicams tīrīt laivu, novietojot to uz zemes.
Iztīriet laivu pēc brauciena, lai novērstu tās bojāšanos no smilšu, sālsūdens vai saules
iedarbības.
Lielāko daļu netīrumu var notīrīt zem ūdens strūklas, ar sūkli un vāju ziepju-ūdens
šķīrumu. Pārliecinieties, ka laiva ir pilnīgi sausa pirms to novietojiet glabāšanā.
Nenovietojiet laivu vietā, kur tā var būt pakļauta ļoti augstai vai ļoti zemai temperatūrai –
virs 60 oC (140 oF) vai zem -10 oC (14 oF).

Izjaukšana un glabāšana
Vispirms rūpīgi iztīriet laivu saskaņā ar kopšanas un uzturēšanas instrukciju. Atveriet visus
ventiļus un pilnībā izlaidiet no laivas gaisu. Izņemiet no laivas visu aprīkojumu: sēdekļus,
makšķerkātu turētājus, airus, remonta komplektu un bateriju somu.
Apgrieziet laivu otrādi. Atlokiet laivas kreiso malu un pēc tam atlokiet laivas labo malu pāri
atlocītajai kreisajai malai. Sākot no laivas priekšgala, cieši pārlokiet to divas reizes līdz
laivas vidum, tādējādi izspiežot atlikušo gaisu; veiciet šīs pašas darbības no laivas otra
gala. Aizveriet abus salocītos laivas galus līdzīgi kā tiek aizvērta grāmata. Laiva ir
sagatavota glabāšanai. Lokiet laivu vaļīgi un neveidojiet asas locījuma vietas, stūrus un
ieloces, kuras var sabojāt laivu.

Bojājumu meklēšana
Ja jūsu laivas balons šķiet pārāk mīksts, tas var nebūt bojāts. Ja laiva tiek piepūsta pašā
dienas karstumā, kad gaisa temperatūra ir 32 oC (90 oF), pa nakti gaiss balonā var atdzist
līdz 25 oC (77 oF). Ja gaiss kļūst vēsāks, samazinās spiediens laivas balonā un nākošajā
rītā tā ir kļuvusi mīkstāka.
Ja nav notikusi gaisa temperatūras maiņa, jums jāmeklē bojājums laivas balonā:
·
·
·

Uzmanīgi apskatiet laivu no neliela attāluma. Apveliet to otrādi un rūpīgi apskatiet
no ārpuses. Jebkādi lieli bojājumi ir skaidri saskatāmi.
Ja jūs nojaušat, kur varētu būt bojājums, sajauciet trauku mazgāšanas līdzekli ar
ūdeni un ielejiet šo šķīdumu pudelē ar pulverizatoru, uzsmidziniet šķīdumu vietās,
kurās varētu būt bojātas. Balona bojājuma vietās rodas ziepju burbuļi.
Pārbaudiet vai ventiļi nav bojāti, ja nepieciešams, uzsmidziniet ziepjūdeni ap
ventiļiem un uz to pamatnes.

Labošana

Bieži lietojot laivu, pastāv iespēja to sadurt. Lai aiztaisītu lielāko daļu caurumu, ir
nepieciešamas dažas minūtes. Komplektā ar laivu jūs saņemat remonta komplektu un
papildu remontēšanas materiālus varat pasūtīt Intex pakalpojumu centrā vai mūsu mājas
lapā.
Vispirms atrodiet bojājuma vietu; bojātajā vietā veidojas burbuļi. Rūpīgi attīriet virsmu ap
bojājumu no netīrumiem vai dubļiem.
Nogrieziet tik lielu līmēšanas materiālu, cik nepieciešams, lai pārklātu laukumu 1,27 cm
attālumā no bojājuma vietas (1/2"). Noapaļojiet ielāpa stūrus un novietojiet uz bojājuma
vietas. Izmantojot zīmuli, viegli iezīmējiet ielāpa vietu. Uzklājiet līmi ielāpa apakšpusē un
ap bojājuma vietu. Uz bojātās virsmas līmi klājiet plānā kārtiņā, bet pilnībā nosedzot to.
Uzlieciet ielāpu uz bojājuma vietas un cieši piespiediet. Jūs varat ielāpam uzlikt slogu, lai
tas atrastos savā vietā. Ļaujiet līmējumam 12 stundas nožūt. Pēc tam, kad ielāps ir
izžuvis, uzklājiet līmi ap tā malām, lai hermetizētu bojājuma vietu (atstājiet nožūt 4
stundas).

Ierobežota garantija
Intex piepūšamas laivas
Jūsu Intex piepūšamā laiva ir izgatavota, izmantojot visaugstākās kvalitātes materiālus un
ar visaugstāko meistarību. Visas Intex piepūšamās laivas ir pārbaudītas un, atstājot ražoti,
tām nav nekādi defekti. Šī ierobežotā garantija attiecas tikai uz Intex piepūšamajām
laivām.
Šīs ierobežotās garantijas noteikumi attiecas tikai uz preces pirmo pircēju. Šī ierobežotā
garantija ir spēkā 90 dienas pēc preces iegādes. Saglabājiet informāciju par preces iegādi
kopā ar šo pamācību, jo garantijas pieprasījuma gadījumā ir nepieciešams preces iegādi
apliecinošs dokuments, ja tāda nav, ierobežotās garantijas nosacījumi nav spēkā.
Ja šo 90 dienu laikā atrodat defektu, kurš radies ražotāja vainas dēļ, lūdzu, sazinieties ar
atbilstošu Intex pakalpojumu centru. Pēc izstrādājuma nogādes Intex pakalpojumu centrā,
tas tiks pārbaudīts un centra darbinieki noteiks garantijas spēkā esamību. Ja uz preci
attiecas garantijas noteikumi, preci labo vai maina bez maksas.
CITI GARANTIJAS NOTEIKUMI IR PAKĻAUTI ŠIEM GARANTIJAS NOTEIKUMIEM UN
NEVIENĀ CITĀ GADĪJUMĀ INTEX, TĀ PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI VAI DARBINIEKI
NAV ATBILDĪGI PIRCĒJAM VAI JEBKURAI CITAI PUSEI PAR TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM
ZAUDĒJUMIEM VAI SAISTĪBĀM.
Šie garantijas noteikumi nav spēkā, ja pircējs pret Intex piepūšamo laivu ir izturējies
nevērīgi, ja ar to noticis negadījums, tā nav pareizi izmantota, pārvadāta vai vilkta, uzturēta
vai glabāta, ja tā ir izmantota vai lietota nepiemērotiem mērķiem, vai tikusi bojāta
apstākļos, kuru Intex nespēj kontrolēt, ieskaitot, bet ne tikai, caurumi, plīsumi, nobrāzumi
vai dabīgais nolietojums. Šī ierobežotā garantija attiecas tikai uz Intex ražotām detaļām un
aprīkojumu. Ierobežotā garantija nav spēkā, ja veikta pašrocīga laivas pārveidošana.
Uzmanīgi izlasiet lietotāja pamācību un ievērojiet visus norādījumus attiecībā uz pareizu
jūsu Intex piepūšamās laivas izmantošanu un uzturēšanu. Vienmēr pārbaudiet laivu pirms
izmantošanas. Ierobežotā garantija var zaudēt spēku, ja norādījumi netiek ievēroti.
IERAKSTIET ĪPAŠNIEKA VĀRDU, ADRESI, TĀLRUŅA NUMURU UN LAIVAS HIN
NUMURU
ŠEIT:__________________________________________________________________

