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Imádni fogja a felfújható motorcsónakunkat. Minden Aqua Marina® csónakot egyszerű 

felfújni és leereszteni, karbantartásuk könnyű. A felfújható gumicsónakok széles 

választéka kapható, egytől egyig megbízható és kényelmes. Az Aqua Marina név egyenlő 

a premium kategóriás minőséggel. 

 

A használati útmutató segít az Aqua Marina® csónak biztonságos használatában és 

hosszú élettartamának megőrzésében. 
 

  ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ  
 

BIZTONSÁG 

A használati útmutató nem tartalmaz minden biztonsági óvintézkedést és információt, ami 

a biztonságos csónak használathoz szükséges lehet. Végezze el a szükséges tanfolyamokat 

a csónak használattal kapcsolatban.  Informálódjon a helyi szabályokról a helyes és 

biztonságos csónak használattal kapcsolatban. Az Ön felelőssége, hogy tisztában legyen az 

ide vonatkozó biztonsági előírásokkal. A vízi sportok alapvető követelménye, hogy a 

felhasználó tudjon úszni. Ahogy az úszóknál is van egy arany szabály, hogy soha ne 

ússzon senki egyedül, úgy ez a csónak használatra is vonatkozik: Határozottan 

tanácsoljuk, hogy soha ne használja a csónakot egyedül. 

KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÉS A CSÓNAK ESETLEGES 

ELADÁSA ESETÉN ADJA ÁT AZ ÚJ TULAJNAK A KÉZIKÖNYVET! RÖGZÍTSE A 

“HIN” KÓDOT, AMI A HAJÓTESTRE VAN NYOMTATVA AZ ALÁBBI 

NÉGYZETBEN:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CN-ORP 

Köszönjük, hogy az Aqua Marina 
felfújható motorcsónakot 

választotta 



 

 

GYÁRTÓI IGAZOLÁS 

Csónakjaink megfelelnek az ISO 6185 

szabványnak mely a Nemzetközi 

Szabványügyi Szervezet (ISO) által 

meghatározott. 

 

GYÁRTÓI AJÁNLÁS: 

A csónakban levő személyek száma, a 

motor teljesítménye és az  össztömeg nem 

haladhatja meg a táblázatban 

meghatározott felső értéket. (1. ábra) 

 

1. ábra 

 

 

 

 

1. A 94/25/EC alapján a 2003/44/EC norma szerint a csónak D 

vagyis “VÉDETT VIZEK” kategóriába sorolt. 

Védett part menti vizekre, kisebb öblökbe, tavakra, folyókra és csatornákra tervezett, 

ahol a szélerő max. 4m/s és a hullámok nem haladják meg a 0,3 m, bizonyos esetekben 

0,5 m elhaladó hajó esetén. 

2. Származási ország 

3. Személyek maximális száma 

4. Gyártó által javasolt maximális terhelhetőség 

5. A gyártó által ajánlott maximális üzemi nyomás. 

6. HIN azonosító 

7. CE jelölés, gyártó neve és címe 

8. Maximális motorteljesítmény 



 

 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK: 

• Nem életmentő eszköz. 

• Gyermekek felnőtt felügyelet nélkül nem használhatják a csónakot. 

• Mindig viseljen mentőmellényt. 

• Ne terhelje túl a csónakot. 

• Soha ne vontassa másik hajóval vagy járművel. 

• Csak törmeléktől és egyéb akadálytól mentes vízben használja a csónakot. 

• Na használja a csónakot nagy szélben, erős áramlatoknál, nyílt vizen és árapálynál. 

• Ismerkedjen meg a környezettel, ahol a csónakot használni fogja.  

• Soha ne használja a csónakot búvárkodáshoz vagy egyéb tevékenységhez, amihez a csónak 

elhagyása szükséges. 

• Ha nincs használatban a csónak, soha ne hagyja őrizetlenül vizen és a parton.  

• Ismerje és tartsa be a helyi biztonsági és hajózási szabályokat.  

• Csak védett vizen használja a csónakot.  

• Ne használja a csónakot alkohol és gyógyszer hatása alatt.  

• Ügyeljen, hogy csak az előírt méretre fújja fel a csónakot. 
 

  FELFÚJHATÓ CSÓNAK TECHNIKAI ADATAI  

SPECIFIKÁCIÓ 
 

Csónak 
Modell 

 

Kategória 

 

Méret 
Légnyomás Lég-

kam-
ra 

szám 

Utasok 

max 
száma 

Max 

terhelhető
ség 

Max 

motorteljesít
mény 

Csónak 
súlya  

BT-88820 
/88821 

 
D 

2.55x1.25m 
(8'6"x4'2") 

0.04psi 

-0.58bar 

 
2+1 

 
2(or 1+2) 

 
185kgs 

 
500W 

 
9kgs/12kgs 

BT-88822 
/88823 

 

D 
2.83x1.52m 
(8'6"x4'2") 

0.04psi 
-0.58bar 

 

2+2 
 

2+1 
 

225kgs 
 

500W 
 

9.5kgs/12.5
kgs 

 

ALAPFELSZERELTSÉG 
 

Model Tároló táska 
Aluminum 

evező 
szett 

8” lábpumpa Javítókészlet Felfújható szék 
Motor T-18 

BT-88820 1 pc 1 pair 1 pc 1 set 1 pc 

 

 

BT-88821 1 pc 1 pair 1 pc 1 set 1 pc 1 pc 

BT-88822 1 pc 1 pair 1 pc 1 set 2 pc  

BT-88823 1 pc 1 pair 1 pc 1 set 2 pc 1 pc 
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1 Első horgony tartó 2 Kötél tartó 3 Felfújható ülés 

4 Felfújható I-padló 5 Evező zár 6 Evező tartó 

7 Alumínium evező 8 Szelep 9 Motor csatlakozó 

10 Boston csavaros szelep 11 Horgászbot tartó 
(csak a WildRiver 
modelleknél) 

12 Táska a kiegészítőknek 
(csak a WildRiver 
modelleknél) 

 

  ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ  

 

      CSOMAGOLJA KI A CSÓNAKOT 

Helyezze sima és tiszta felületre a kihajtott 

gumicsónakot a könnyebb felfújás érdekében.  

 

         BOSTON SZELEP MŰKÖDÉSE 

Kövesse az alábbi instrukciókat a szelep működésével kapcsolatban a gumicsónak 

könnyebb felfújása és leeresztése érdekében. 

1. Dupla szelepsapka (a szelep beengedi a levegőt, nem pedig ki). (1. ábra) 

2. Gyors leeresztést biztosító szelep (2. ábra) 

3. Csavarja ki a kettős szelepsapkát (3. ábra) 

4. Helyezze be a pumpa külső végét a szelepbe és kezdje el pumpálni. (4. ábra) 

5. A gumicsónak leeresztéséhez csavarja ki a gyors leeresztést biztosító csavart. (5.ábra) 

FIGYELEM: A dupla szelep nem működik, amikor a sapka le van tekerve. Ne 

csavarja ki a sapkát amíg a csónak a vízben van.  

 

 
  

                   1/2 ábra  3. ábra 4. ábra 5. ábra

FIGYELEM: A rajz csak illusztráció. A tényleges termék eltérhet egyes részeiben. A rajz nem 

méretarányos. 



 

FELFÚJÁST BIZTOSÍTÓ SZELEP MŰKÖDÉSE 

1. Nyissa ki és húzza ki lassan a  szelep sapkát (1. ábra) 

2. Csatlakoztassa a megfelelő adapterrel és kezdje el felfújni. (2.ábra) 

3. Amikor felfújta teljesen, óvatosan forgassa el az adaptert jobbra és húzza ki a 

szelepet. (3. ábra) 

4. Teljesen távolítsa el az adaptert és zárja le a szelepsapkát. (4. ábra) 

 

1.ábra 2. ábra 3. ábra                             4. ábra 

Hogyan fújjuk fel a csónakot 

1. Fújja fel a légkamrákat a szelepeken feltüntetett számsorrendben. Nagyon fontos 

a helyes sorrend betartása, ellenkező esetben a gumicsónak nem lesz megfelelő 

módon felfújva, ami életveszélyes.  

2. Fújja fel a padlót, amíg feszes nem lesz, de ügyeljen arra, hogy NE LEGYEN 

KEMÉNY! 

3. Fújja fel a hajótestet. Fújja fel az összes légkamrát, amíg feszes tapintású nem lesz, de 

NEM KEMÉNY! 

 

A HORGÁSZBOT TARTÓ HASZNÁLATA 

• Csúsztassa a zárósapkát a horgászbot vége fölé.  

• Helyezze a horgászbotot a tartóba. 
 

Inflate 
Deflate 

FIGYELEM: 

A levegő hőmérséklete és az időjárási körülmények befolyásolják a felfújható termékek belső 

légnyomását. Hideg időben csökkeni fog a felfújható termékek légnyomása. Ha ez bekövetkezik, akkor 

biztosítani kell a megfelelő légnyomást és egy kicsit fújni kell a csónakba. Habár meleg időben a levegő 

kitágul. Ennek hatására elképzelhető, hogy egy kis levegőt ki kell engednünk a termékből, a túl nagy 

nyomás elkerülése érdekében.  

 Csak az Aqua Marina® által jóváhagyott pumpát használja. 

 Soha ne használjon motorral hajtott nagynyomású pumpát a túlnyomás elkerülése érdekében.  

 Csak hideg levegővel fújjuk fel.  

 A túlnyomás és a kevés levegő egyaránt kockázatos és veszélyes lehet a termék használata 

során. 

 Soha ne álljon a csónakon vagy tegyen rá bármilyen tárgyat pumpálás közben.  

 A csónak használata közben soha ne nyissa ki a szelepsapkát. 

 A csónak használata előtt győződjön meg róla, hogy a szelepsapkák szorosan rá vannak 

csavarva.  

Fishing 
Rod 

End Cap 

Fishing 
Rod 
Holder 



 

T-18 motor beszerelése (csak a BT-88821/88823 modelleknél) 

• Lazítsa meg a kis állítócsavart a motoron.  

• Tegye a rozsdamentes acél csövet a hajófarnál található alsó és felső konzolba.  

• Bizonyosodjon meg róla, hogy a motor a megfelelő pozícióban van stabilan a hajón. 

• Rögzítse és húzza meg a csavarokat. 

 

  

  

 
EVEZŐ SZERELÉSE 

 

1. Először helyezze be az “A tengelyt” az evező-záron keresztül. 

2. Helyezze az “A tengelyt” a biztonsági csap segítségével a “B tengelybe” a 

lapátokkal kifelé.  

3. Ellenőrizze kétszer is és bizonyosodjon meg, hogy a rögzítőgyűrű az 

“A tengely” másik végén van, a csónak belső részén.  

4. Ha nem használja az evezőlapátokat, mindig helyezze biztonságosan a 

csónak két oldalán található lapáttartókba. 

 

TERMÉK KARBANTARTÁSA ÉS TÁROLÁSA 
 

A csónak a legjobb minőségű anyagokból készült és megfelel az ISO 

6185 szabványoknak. A csónakon végzett bármilyen változtatás veszélyezteti az 

Ön és az utasok biztonságát, valamint a garancia elvesztéséhez vezet! 

Nagyon keveset kell ahhoz tenni, hogy a csónakot jó állapotban tartsa 

hosszú évekig.  

                                      A tengely 
biztonsági csap 

 B tengely 

rögzítőgyűrű 
B 

A 



 

• Amikor partot ér, vigye ki a csónakot, ne pedig húzza a homokon és 

kavicson, mert ez kárt okozhat a csónakban. 

• Ha használja a vontatógyűrűket a csónak vontatásához, menjen lassan, 

hogy elkerüljön bármiféle sérülést és károsodást.  

• Tisztítsa meg a csónakot minden használat után, elkerülve hogy a 

homok, só és nap kárt okozzon a termékben. A legtöbb piszkot el 

lehet távolítani egy kerti locsolótömlő, szivacs és egy kevés 

szappan segítségével. Mindig bizonyosodjon meg, hogy teljesen 

megszáradt a csónak, mielőtt elrakja. A csónak tisztítása a 

szárazföldön történjen, szemetet ne dobjunk a vízbe.  

• Maximálisan bizonyosodjon meg, hogy a csónak teljesen megszáradt, 

mielőtt elcsomagolja.  

• A csónak tárolható felfújva is, de távolítson el minden éles 

és nehéz tárgyat a csónak közeléből. Nem ajánlott a csónak 

felakasztása.  

• Nyissa ki az összes szelepet és engedje le a csónakot teljesen. 

Vegyen ki minden kiegészítőt a csónakból, mint például az 

ülések és a lapátok.  

• Hajtsa össze kétszer a hajóorrtól a csónak közepéig és nyomja ki 

teljesen a maradék levegőt is a csónakból, majd ismételje meg ezt 

a műveletet a hajófarig. 

• A tárolótáska a csónak méretéhez van tervezve, hogy minimális 

erőfeszítéssel és összehajtással  könnyen és gyorsan elhelyezhető 

legyen a csónak a táskába.  

• Kövesse az alábbi ábrát a legjobb és gyorsabb összehajtási 

módszerhez:  

 

 
 

• A csónak tárolása száraz szobában a legalkalmasabb. 

Bizonyosodjon meg, hogy a csónak maximálisan védve van a 

rágcsálóktól és egyéb kártevőktől, amelyek esetleg kárt 

tehetnek a csónak anyagában.  

  1  
2 

3 



 

• A csónakot és kiegészítőit száraz helyen, 0 ° C és 40 ° C 

tárolja. 

 

  LEVEGŐ SZIVÁRGÁS ÉS JAVÍTÁS  

 

LEVEGŐ SZIVÁRGÁS 

Ha a csónak kicsit puhább, nem annyira feszes, az nem feltétlenül 

jelenti, hogy lék van a csónakon. Ha a csónakot késő délután fújta 

fel 32°C (90°F)-os levegővel, ez a levegő éjszaka lehűlhet 25°C 

(77°F-ra). A hidegebb levegő kisebb nyomást fejthet ki a 

hajótestben, ezért tapasztalhatjuk másnap reggel puhábbnak a 

gumicsónakot. Ha nincs hőmérséklet különbség, akkor tanácsos a 

hajótesten keresni a szivárgás okát: 

 Gondosan vizsgálja át a csónakot alul és felül egyaránt. Bármilyen 

nagyobb sérülés könnyen szabad szemmel is látható lesz.  

• Ha sejti a sérülés helyét, helyezzen mosogatószeres vizet egy spray 

flakonba és fújja be az adott területet. A szivárgás helyén 

légbuborékok fognak megjelenni.  

• Ellenőrizze a szelepeket is, ha szükséges fújja be szappanos vízzel a 

szelepet és szelep testet.  

 

KISEBB JAVÍTÁSOK 

A kisebb sérülések javíthatók a mellékelt vinyl javító készlettel. 

Vásárolhat egyéb PVC vagy szilikon alapú ragasztót, ami alkalmas 

matracok, sátrak vagy csónakok foltozására. 

1. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a sérült területet. Teljesen engedje 

le a terméket.  

2. Vágjon le egy darabot a ragasztandó foltból és fedje be vele 

a sérült területet. A tapasznak mindig kör alakúnak kell 

lennie, soha ne hagyjon éles sarkokat.  

3. Bizonyosodjon meg, hogy a javított terület teljesen száraz. 

4. Alkalmazzon megfelelő mennyiségű ragasztót a vinyl folt rögzítéséhez a 

terméken.  

5. Hagyja a ragasztót száradni 2-3 percig, vagy amíg a felület ragadós.  

6. Helyezze a foltot a termékre az egyik ujja segítségével: kicsit 

nyomja rá a felületre a foltot és simítsa végig. Ügyeljen arra, 

hogy a folt szélei rögzítve legyenek alaposan. 

7. Hagyja a terméket legalább 12 órán át állni és száradni mielőtt felfújná és 

használná. 

Ha nagyobb repedés vagy szakadás van a vizi járművön vagy annak egyéb 

kiegészítőin, kérjük vigye a terméket a megfelelő szervízbe a szakszerű javítás 

vagy esetleges csere érdekében.  



 

 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ 

Jótállás 

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy 

egyéb dokumentumon más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama 

nem érinti a vevőt. 

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak 

megfelelően van felhasználva, és megtartja a szerződésben elfogadottakat.  

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben: 

 a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru 

megrongálása helytelen javítással 

 helytelen karbantartás 

 mechanikai károsodás 

 elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és 

műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.) 

 elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa  

 szakszerűtlen beavatkozás  

 szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony 

hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, szándékosan átalakított alak és 

nagyság változtatás 

Reklamáció igénylés 

Reklamációkérelem eljárása  

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést 

lehetőleg úgy végezze, hogy az esetleges hibákat észrevegye. 

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a 

gyártási számmal. Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll 

elutasítani a reklamációs kérelmet.  

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. 

nem teljesítették a garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az 

eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség az érvényben lévő árlista alapján 

lesz elszámolva. 



 

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt 

érvénytelennek tekinteni, és jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő 

költségek visszatérítésére. 

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az 

eladónak kötelessége a hibát elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő 

beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A kártérítés rendezése e 

bekezdés alapján az eladóra vonatkozik. 

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül 

rendezi, amennyiben nincs más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által 

eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. Amennyiben az eladó 

nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív 

lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést 

fizetni a vevőnek. 

Eladás dátuma:                                                                Eladó bélyegzője és aláírása: 

Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

www.insportline.hu 

tel./ 0633-313-242 

http://www.insportline.hu/

