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I. W skład zestawu Smart Seals wchodzą:

1. Część gumowa wklejona w rękaw skafandra z zewnętrzną osłoną
2. Manszeta lateksowa lub silikonowa – do wyboru
3. Poliuretanowa blokada wewnętrzna
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II. Zalety i zastosowanie systemu Smart Seals:

1. System Smart Seals pozwala na samodzielną wymianę manszet w dowolnej 
chwili, bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi i kleju. System zastępuje 
standardowe wklejenie manszety w rękaw skafandra.

2. System Smart Seals wykonany jest z odpornych na warunki środowiskowe 
materiałów. Dodatkowo cały system jest elastyczny, co przekłada się na łatwość 
ubierania skafandra oraz sprawia, że jest on prawie niewyczuwalny podczas 
nurkowania.

3. System Smart Seals współpracuje z dowolnymi manszetami lateksowymi 
lub silikonowymi dostępnymi na rynku. Manszeta nie musi być w żaden sposób 
przerabiana, czy modyfikowana - kupujesz i zakładasz. 

4. System Smart Seals zabezpieczony jest dodatkowym gumowym mankietem, 
który zabezpiecza manszetę przed uszkodzeniami oraz nadaje mankietom  
w suchym skafandrze unikalny wygląd.

5. W systemie Smart Seals istnieje możliwość zamontowania suchych rękawic 
zamiast manszet. Należy wziąć pod uwagę fakt, że rękawice będą zamontowane 
do rękawa „na stałe”.

6. Instrukcja wideo dostępna na naszej stronie internetowej.
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4. MANUAL SMART SEALS

Odwiń gumową osłonę mankietu.

Nałóż wybraną manszetę na 
wewnętrzny pierścień blokujący.
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SMART SEALS  MANUAL 5.

Przełóż manszetę do wewnątrz 
pierścienia, aby umożliwić 
łatwiejsze dopasowanie   
w mankiecie.

Złóż wewnętrzny pierścień   
blokujący z manszetą na pół.  
Umieść go wewnątrz pierścienia 
wklejonego w mankiet skafandra, 
w taki sposób aby wgłębienie 
wpasowało się w o-ring na 
gumowym mankiecie.
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Po dopasowaniu i ułożeniu 
wewnętrznego pierścienia, 
dociśnij go tak, aby równo 
wpasował się we wklejony 
pierścień wewnętrzny. Upewnij 
się, że manszeta z wewnętrznym 
pierścieniem prawidłowo    
i równo wpasowała się w o-ring w 
mankiecie.

5.

6. MANUAL SMART SEALS

III. Instrukcja montażu:

PL



Przykryj wstawioną manszetę 
zewnętrzną gumową osłoną.

7.

Wywiń manszetę z powrotem do 
przodu.
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