③ Вийміть акумулятор, покладіть корпус та акумулятор окремо у провітрюване
місце до повного висихання.
2. Глибоке очищення
Використовуйте функцію APlue Sublue Go для "самоочищення" (для
детальної інформації зверніться до посібника користувача Sublue Go)
Під час чищення поставте акумулятор
Вживайте прісну воду, не використовуйте морську воду.
Не додайте у воду миючий засіб та інші засоби для чищення.
Щоб запобігти бризок під час плавання, поставте гвинт пропелера на дно
резервуара.
Інструкції з безпеки
Опис символу
Примітки (детальне пояснення)
Важливі примітки
1. Перш ніж користуватися продуктом, будь ласка, повністю зрозумійте
акваторію, яку потрібно ввести. Користувачі повинні плавати у відповідній
акваторії за погодженням відповідного управління.
2. Для забезпечення безпеки користувачі повинні носити рятувальні
жилети або бути забезпечені іншим рятувальним обладнанням.
3. Продукт є лише рекреаційним пристроєм. Ніколи не використовуйте
його як рятувальний пристрій.
4. Неповнолітні до 6 років не повинні вживати продукт. Неповнолітні
старше 6 років повинні використовувати його під наглядом дорослих або
рятувальниками, дозволеними опікунами.
5. Літнім людям, вагітним жінкам та людям, непридатним для плавання,
слід уникати використання продукту.
6. Уникайте вживання алкоголю чи наркотиків до та / або під час
використання цього продукту.
7. Надягайте шапку для плавання і зверніть увагу на довге волосся або
розкутий одяг себе та інших, щоб уникнути заплутування в гвинти.
8. Ніколи не кладіть палець або іншу частину тіла в гвинти, а також не
кладіть сторонні предмети в гвинти.
9. Забороняється використовувати цей продукт у ставках та поганій якості
води. Будь ласка, використовуйте його на відкритій місцевості, щоб
уникнути заплутування з такими предметами, як водорості, мотузки, сітки,
мушлі та пісок.
10. Swii обладнаний спеціальним зарядним пристроєм. Щоб уникнути
пошкодження акумулятора, використовуйте стандартне зарядне
обладнання.
11. Під час використання не вирівнюйте обличчя та очі до виходу тяги.
12. Будь ласка, використовуйте виріб після стійкого стояння у воді, щоб
запобігти падінню.
13. Під час використання зверніть увагу на оточення, щоб уникнути
зіткнень.
14. Завдяки акумулятору у виробі завжди поводьтеся обережно і уникайте
надзвичайних вібрацій, ударів та зіткнень.

15. Ніколи не міняйте акумулятор під час занурення у воду. Батарею слід
міняти в сухому середовищі. Тримайте обладнання та руки сухими.
16. Завжди оглядайте виріб перед використанням. Переконайтесь, що
акумулятор, гвинти та тяги справні.
17. Ніколи не використовуйте продукт, перебуваючи на суші, щоб
уникнути летючих речовин, кислих матеріалів або гострих предметів у
гвинти.
18. Продукти електричного руху такі ж, як і всі електричні вироби. Під час
використання будьте обережні, щоб запобігти ураженню електричним
струмом.
Увага!
Будь-які зміни чи модифікації, які не були чітко затверджені стороною,
відповідальною за відповідність, можуть позбавити повноважень
користувача користуватися обладнанням.
Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація залежить
від наступних двох умов: (1) Цей пристрій може не спричиняти шкідливих
перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані
перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану
роботу.
Це обладнання відповідає обмеженням випромінювання FCC,
встановленим для неконтрольованого середовища.
Параметр специфікації
Специфікація Swii
Розмір: L550mm × W375mm × H135mm
Вага: 4550 г (стандартний акумулятор - 98 Вт) / 4900 г (комплект батареї 158 Вт)
Потужність: 460 Вт
Швидкість: висока швидкість 2knot (1m / s), низька швидкість 1.2knot
(0.6m / s) *
робоча глибина: підводний 0-1м
ресурс акумулятора:
158Wh: 22min для безперервного бігу на високій швидкості, 30min для
безперервного бігу на низькій швидкості
45 хв для нормального використання
98Wh: 14 хв для безперервного бігу на високій швидкості, 19 хв для
безперервного бігу на низькій швидкості
30 хв для нормального використання
Світловий індикатор: Багатобарвна дихальна лампа, що вказує на
потужність та робочий стан

Обмежена гарантія.
Будь ласка, зберігайте документи, які підтверджують купівлю виробу (наприклад чек) для
забезпечення вимог обмеженої гарантії.
Обмежена Гарантія:
1). Гарантійний термін виробу становить 1 рік. Цей термін не розповсюджується на батарею,
витратні матеріали, елементи пластику корпуса.
2). Гарантійний термін батареї становить 6 місяців. Шини, камери, лампи накалювання виробу
відносяться до витратних матеріалів, гарантійний термін для яких становить 1 місяць.
3) Впродовж дii гарантiйного термiну клiєнту рекомендується кожнi 6 місяців
проводити технiчне обслуговування пристрою у сервiсному центрi.
*Технічне обслуговування не є гарантійним ремонтом. Надання технічного
обслуговування є платною послугою.
Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування
Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування:
1). Несправність, яка виникла через неправильне використання.
2). Несправність, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не
авторизованими особами.
3). Випадкові пошкодження або несправності, які виникли через недотримання умов
зберігання.
4). Не відповідність інформації на документі, що підтверджує придбання/гарантійному талоні
з параметрами продукту.
5). Пошкодження поверхонь виробу.
6). Розбирання виробу, не передбачене цим Керівництвом з експлуатації.
7). Пошкодження або несправності, які викликані довгими поїздками під дощем або по
калюжам.
обслуговування.
8). Несправності які виникли через аварії, падіння, тощо.

