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Obrigado por escolher um produto Spencer
1 INFORMAÇÃO GERAL
1.1 PROPÓSITO E CONTEÚDO
O objetivo deste manual é fornecer todas as informações necessárias, para que o cliente além usar o
dispositivo de forma correta, possa também utilizá-lo de uma maneira segura e com confiança. O manual
inclui informações sobre aspetos técnicos, funcionamento, manutenção, peças sobresselentes e
segurança.
1.2 CONSERVAÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES
O manual de instruções e manutenção deve estar sempre junto ao produto, dentro do recipiente especialmente
fornecido e acima de tudo, deve estar longe de quaisquer substâncias ou líquidos que possam comprometer a
legibilidade do mesmo.
1.3 SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
Para qualquer informação sobre a manutenção, instalação, etc. Por favor contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente
da Spencer no 0039 0521 5411 - Fax 0039 0521 541222 - e-mail: info@spencer.it ou escreva para a Spencer Itália Strada Cavi, 7 - 43044 Collecchio (Parma) ITÁLIA.
Se houver alguma dúvida relativamente às instruções fornecidas, por favor contacte a Spencer Italia S.r.l, para as
explicações necessárias.
1.4 DEMOLIÇÃO
Mantenha-se de acordo com a legislação em vigor.

2

AVISOS

2.1 AVISOS GERAIS
Não opere sem o treinamento adequado ou sem ler o manual de instruções
- Todos os operadores devem ler com atenção as instruções fornecidas, tomando especial atenção às precauções de
segurança e às instruções de operação.
- Siga o procedimento de manutenção, a fim de garantir o funcionamento correto e uma vida longa para o dispositivo.
- Em caso de qualquer dano que possa comprometer o funcionamento do dispositivo, este deve ser imediatamente
retirado de serviço.
- O dispositivo não pode ser alterado casualmente ou adulterado; isso pode causar erros de funcionamento e ser
prejudicial tanto para o paciente como para o utilizador alvo.
- O dispositivo não pode sofrer qualquer tipo de adulteração, caso contrário, rejeitamos qualquer tipo de responsabilidade
sobre o funcionamento correto ou potenciais danos causados pelo dispositivo.
2.2 AVISO ESPECIAL
- O dispositivo a que se refere este manual, só deve ser utilizado apenas por operadores especializados em resgate
aquático em piscinas de natação.
- Utilizações que difiram das descritas não são admitidas de todo, caso ocorram nós rejeitamos, como fabricante,
qualquer responsabilidade em caso de incidentes.
2.3 CONTRAINDICAÇÕES E EFEITOS INDESEJADOS
O Dispositivo não possui quaisquer contraindicações de utilização se for utilizado como prescrito neste manual.
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3.1 USO PRETENDIDO
Boia de salvamento de peso leve de construção poli de alta densidade sem costura, Duradoura
O dispositivo a que se refere este manual, só deve ser utilizado apenas por operadores especializados em resgate
aquático em piscinas de natação
3.2 COMPONENTES PRINCIPAIS
Equipado com uma corda flutuante de 186 cm e uma corda para os ombros
3.3 DADOS TÉCNICOS
Possui 62,5 cm de comprimento e pesa apenas 1,2 kg
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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

4.1 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
Antes de transportar o dispositivo, certifique-se de embalá-lo corretamente para que não haja perigo de quedas ou
choques durante o transporte em si.
Mantenha a embalagem original para qualquer outro transporte eventual. Danos no aparelho que ocorram durante o
transporte ou manuseamento, não estão incluídos na garantia.
O dispositivo deve ser armazenado em um local seco e livre de humidade.
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4.2 PREPARAÇÃO PARA O USO
Ao receber o produto:
- Remova a embalagem e retire o material para que tudo seja visível
- Verifique se todas as peças foram entregues (como nos documentos)
O dispositivo deve ser inspecionado sempre antes de ser usado para se poder verificar se não houve algum
possível dano causado pelo transporte ou pelas condições de armazenamento.
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MANUTENÇÃO

5.1 LIMPEZA
Para a limpeza do dispositivo sue sabão e água corrente. Não use ácidos ou bases fortes.
5.2 MANUTENÇÃO
Uma manutenção correta e regular garante ao dispositivo uma vida longa.
5.3 REVISÃO GERAL
O dispositivo não requer qualquer intervenção do tipo de revisão programada.

Direitos de autor da Spencer Italia S.r.l.
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outra língua sem a
aprovação da Spencer Italia S.r.l

