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1. Prawa autorskie
Halcyon, Flare i Focus są nazwami zastrzeżonymi należącymi do firmy Halcyon, na
patent zaś oczekują: Wielofunkcyjny kompensator, Cinch, Pioneer, Traveler, skrzydła
Eclipse, Explorer, Evolve, kieszeń plecowa, System ACB, Tratwa ratunkowa, Surf
Shuttle, No –Lock Connector, system oświetlenia Helios, system oświetlenia Apollo,
Scout, kołowrotki Pathfinder, szpulki i RB 80 Rebrither.
2. Uwaga!Ten podręcznik chroniony jest prawami autorskimi. Ani całość, ani żadna
jego część nie może być kopiowana, tłumaczona, fotografowana, skanowana lub
sprowadzona do dowolnej formy elektronicznej.
Zagrożenia, ostrzeżenia i uwagi
Zwróć szczególną uwagę na informacje zawarte w zagrożeniach. ostrzeżeniach i
uwagach oznaczone tymi ikonami:

Ostrzeżenie: Ten podręcznik zawiera podstawowe instrukcje, jak prawidłowo używać
kołowrotka Pathfinder oraz jak później o niego dbać. Jeśli przeczytasz uważnie
poniższe instrukcje będziesz mógł w pełni wykorzystywać zalety naszego produktu.

3. Kontakt:
Dystrybutor Halcyon Polska
SANTI sp. z o.o.
ul. T. Wendy 7-9
81-341 Gdynia POLAND
WTC EXPO Industrial area
Jakub Janowicz
info@halcyonpoland.com
kom: 608 283 142

4. Wprowadzenie
Dziękujemy, że kupiłeś kołowrotek Pathfinder.
Halcyon Pathfinder został specjalnie zaprojektowany do nurkowań wrakowych jak i
jaskiniowych. Dzięki swojej unikalnej budowie, ryzyko zaplątania linki jest
zmniejszone do minimum.
5. Budowa

Kołowrotek składa się z:
- szpula z linką
- uchwyt
- karabińczyk dwustronny
- śruba blokująca szpulę
6.Obsługa kołowrotka
W celu napełnienia odblokowania szpuli, odkręć śrubę blokującą. Trzymając za
uchwyt popuszczaj linkę ze szpuli. W celu zwinięcia linki, należy nawinąć ją przy
pomocy uchwytu na szpuli.
UWAGA!
Zalecamy, aby bojka była używana przez osoby posiadające specjalistyczne
przeszkolenie z korzystania ze sprzętu nurkowego. Używanie sprzętu przez osoby
nieprzeszkolone może doprowadzić do narażenia na utratę zdrowia, a nawet życia.

7. Podróżowanie
W czasie podróży kołowrotek należy spakować starannie, aby zabezpieczyć go przed
uderzeniami i wstrząsami oraz ewentualnym poplątaniem.
8. Konserwacja
- Utrzymuj go w czystości
- Po każdym nurkowaniu przepłucz go w czystej wodzie
- Przechowuj w suchym miejscu
9. Części zamienne
Lista części zamiennych:
- 62.020.375 Karabińczyk dwustronny
- 30.040.003 Śruba blokująca

