PIEPŪŠAMĀS LAIVAS
SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Pirms uzstādīt un lietot piepūšamās laivas, izlasiet, saprotiet un uzmanīgi sekojiet visām instrukcijām.
D atpūtas kuăa kategorija “Aizsargātie ūdeĦi” — konstruēti braucieniem ezeros, upēs un kanālos,
ja vēja stiprums ir līdz 4 ballēm (ieskaitot), viĜĦu augstums — līdz 0,5 metriem

!!! BRĪDINĀJUMS !!!
• Šī nav dzīvības glābšanas ierīce. Izmantojiet tikai kompetentas personas uzraudzībā. Nekad nepieĜaujiet 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 līdzekĜi (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 pakaĜgals, 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.
ŠO BRĪDINĀJUMU NEIEVĒROŠANA VAR NOVEST PIE NOSLĪKŠANAS, PARALĪZES VAI CITIEM NOPIETNIEM IEVAINOJUMIEM.
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, plūdmaiĦu 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 līdzekĜu (IPL) izmantošanu.
• Pārliecinieties, ka viens no pasažieriem var vadīt laivu ārkārtas gadījumā.
• Iemācieties noteikt attālumu, kuru jūs varat veikt, un Ħemiet vērā, ka slikti laika apstākĜi var ietekmēt šos aprēėinus.
• Regulāri pārskatiet prasības attiecībā uz drošību.
• Pārbaudiet, vai laiva un aprīkojums ir darba kārtībā:
• Pārbaudiet spiedienu laivas balonā.
• Pārbaudiet ventiĜu vāciĦus.
• 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.
• Ievērojiet vietējos noteikumus un ieteikumus.
• Krasta tuvumā brauciet ar laivu tam paredzētā vietā.
• Atcerieties, ka laika apstākĜi 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 pieĜaujamo pasažieru skaitu vai kravnesību.
• Nodrošiniet, lai pasažieru visā brauciena laikā paliek savās vietās. UzĦemot ātrumu, braucot pa lieliem viĜĦiem 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 atĜauta un ir Ĝoti 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 Ĝoti piesardzīgs, jo īpaši, atrodoties pludmalēs un vietās, kur ūdenī tiek nolaisti ūdens transporta līdzekĜi. 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 ėīmiskiem šėīdumiem (piemēram, skābi).
• Nesmēėējiet laivā.

