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Uprząż Comfort 
 

Zrzeczenie si ę odpowiedzialno ści 
 
Niniejszy dokument jest własnością firmy Scubatech sp. z o. o. ("Scubatech") i prawa do jego 
własności nie zostają przeniesione. Żadna z części niniejszego dokumentu nie może być 
używana, powielana, tłumaczona, przekształcona, przystosowana, przechowywana w 
systemie odzyskiwania danych, przekazywana lub przesyłana za pomocą wszelkich 
środków, do celów komercyjnych, w tym bez ograniczeń, sprzedaży, odsprzedaży, licencji, 
najmu lub dzierżawy bez pisemnej zgody firmy Scubatech. 
 
Scubatech nie czyni żadnych oświadczeń, zapewnień lub gwarancji, wyraźnych lub 
dorozumianych, co do prawdziwości lub kompletności instrukcji. Użytkownicy muszą mieć 
świadomość, że  od czasu do czasu możliwe będą aktualizacje i poprawki do instrukcji. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie czy nie było żadnych takich aktualizacji lub 
poprawek. Ani Scubatech ani żaden z jej dyrektorów, urzędników, pracowników lub agentów 
nie ponosi odpowiedzialności z umowy, czynu niedozwolonego lub w jakikolwiek inny sposób 
do jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, szkody, odpowiedzialności, koszty lub wydatki 
jakiejkolwiek natury, w tym bez ograniczeń przypadkowe , specjalne, bezpośrednie lub 
wynikowe powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z tej instrukcji. 
 
W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących tej instrukcji, prosimy o kontakt: 
 
Scubatech sp. z o.o. 
ul. Lubieszyńska 2 
72-006 Mierzyn 
Poland 
Tel/Fax: +48 91 453 00 17 
Mobile: +48 605 662 795 
Email: scubatech@scubatech.pl 
Web: www.scubatech.pl 
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Co znajduje si ę w zestawie 
Uprząż Comfort TECLINE jest dostarczana jako kompletny zestaw, gotowy do montażu. 
Części uprzęży Comfort: 
 

                                                                 
Monta ż 
Krok 1 – Montowanie pasa barkowego 

• Należy przełożyć część taśmy z otworem z zakuciem przez kątowe szczeliny 
znajdujące się z  tyłu płyty 

• Otwór z zakuciem powinien być ustawiony centralnie pod otworem znajdującym się w 
górnej części płyty 

                                                                    
Krok 2  – Montowanie prawego naramiennika  

• Należy przytrzymać prawy naramiennik na przeciwko płyty tak, aby logo Tecline było 
zwrócone w kierunku odwrotnym niż płyta 

• Przełóż prawą część pasa barkowego przez górną szlufkę w naramienniku a 
następnie z powrotem przez górną szczelinę poziomą w płycie. 
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• Następnie należy obrócić do przodu prawą część pasa barkowego i poprowadzić go 

przez drugą szlufkę w naramienniku.                                         
                       

           

                                                                  

  
• Poniżej logo Tecline znajdują się 3 dodatkowe szlufki w naramienniku. Należy 

przełożyć prawą część pasa barkowego przez pierwszą szlufkę. 
• Następnie montujemy zakrzywiony D-ring ponad środkową szlufką. 
• W końcu przewlekamy pas barkowy przez trzecią szlufkę.  

 

                                            
 

Krok 3 – Montowanie prawego D-ringa regulacyjnego 
• Przeciągnij pas do góry przez ruchomą część D-ringa regulacyjnego a następnie 

przez sam D-ring. 
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• Przeciągnij pas z powrotem do góry przez pas barkowy w taki sam sposób w jaki 
wcześniej został przeciągnięty w dół (przez trzecią szlufkę, przez D-ring i na koniec 
przez pierwszą szlufkę).  

• Aby przeciągnąć pas przez D-ring mogą być potrzebne cążki.  
  

  

 

  
• Na koniec należy schować końcówkę pasa pod szlufką z logo Tecline 
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Krok 4 – Montowanie pasa brzusznego 
• Należy obrócić pas jego szwami do dołu. 

                                                           
 

 
• Następnie należy przeciągnąć 

końcówkę pasa ku górze przez D-
ring regulacyjny  

 
• Przeciągnij końcówkę pasa w dół 

przez ruchomą część D-ringa 
regulacyjnego.  

 
• Załóż dwie gumowe opaski do 

przytrzymywania zapasowego 
źródła światła.  
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• Przeciągnij pas przez wewnętrzny 
otwór znajdujący się na dole płyty.  

 
• Po zewnętrznej stronie płyty należy 

zamocować pas przy pomocy 
stopera a następnie przeciągnąć 
go przez zewnętrzny otwór.  

 
 

Krok 5 – Montowanie lewego naramiennika 
 

• Zamocuj ochraniacz na lewym 
pasie barkowym tak, jak to opisano 
w kroku 2.  

• Przeciągnij pas przez drugą szlufkę 
i załóż gumkę bungee do 
mocowania inflatora.  

 
• Zamocuj wygięty D-ring, D-ring 

regulujący oraz pas brzuszny tak, 
jak po prawej stronie.  
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• Zamocuj 2 gumowe opaski na 
pasie brzusznym.  

• Przeciągnij pas brzuszny przez 
otwory znajdujące się na dole płyty  

Zamocuj ruchomy D-
ring. 

 
• Zamocuj klamrę.  

 
 

 
Krok 6 – montowanie pasa krocznego 
 
• Zamocuj pozostałą gumową 

opaskę na pasie.  

• Przeciągnij końcówkę pasa ku 
górze przez poziomą szczelinę na 
dole płyty (od przodu do tyłu).  

• Przeciągnij końcówkę pasa przez  
gumową opaskę, tylny D-ring i z 
powrotem przez gumową opaskę.  

 
 
Uprząż należy dopasować do danego nurka poprzez pociąganie lewego i prawego pasa 
brzusznego przez stopery umieszczone na tyle płyty.  
Jeśli pas okaże się być zbyt długi, wówczas można go obciąć. Jego końcówki należy opalić 
zapalniczką tak, aby się nie strzępiły.  
Zbyt długi pas można również podwinąć i zabezpieczyć po lewej stronie płyty przy pomocy 
mocnej taśmy klejącej (izolacyjnej).  


