Návod k obsluze nafukovací figuríny
“NAFMAN“

Rozbalení a nafouknutí
Zahřátí
Fólie PVC je velmi citlivá na teplo. Zahřátím rychle změkne a dá
se s ní lépe manipulovat. Dejte balíček s manekýnem na chvilku do
blízkosti topení - bude se lépe rozbalovat.
POZOR na vyšší teploty (>50°C), fólie se může na více zahřátých
místech lehce nenávratně vyboulit. Zkušení toho mohou ovšem
později i využít k dotvarování - například pomocí horkého fénu.

Postupné dofukování
Rozbaleného manekýna nafouknete
nejprve zlehka tak, aby se hezky
narovnal. Nejlépe dmychadlem, kde
že
nedojde
k
je
zaručeno,
přefouknutí.
Počkejte
chvilku
(cca 30min.) a opět několika
vdechy
nebo
pomocí
pumpy
dotlakujte manekýna. Zkrabacení a
švy se postupně narovnávají, jak
fólie podléhá tlaku a prodlužuje
se. Pozor hlavně na místa svárů u
mezistěn kde může snadno dojít k
roztržení svárem zeslabené fólie.
Nechtějte
nikdy
nafouknout
figurínu tzv. "natvrdo" - fólie
se vždy povolí až do okamžiku kdy
začnou praskat sváry (zeslabená
místa) a to už není správně.
Proto
doporučujeme
postupné
dofukování
cca
3x
maximálně.
Poznáte to podle toho, že se
úplně vyhladí sklady. V okolí
svárů na hyždích manekýna a na
prsou
manekýny
si
můžeme
s
vyhlazením pomoci lehkým ovíváním
pomocí horkovzdušného fénu. Fólie
se trochu povolí a dotvaruje oblé
křivky.

Defekty
Nalezení defektu
Podle času po kterém figurína znatelně
splaskne
můžeme
určit
typ
závady.
Začneme kontrolou ventilku. Malé dírky
se
mohou
projevovat
až
za
12h.
všechny
spoje
Zkontrolujeme
vizuálně
švy a sváry. Vezmeme saponátový roztok a
houbičku nebo štěteček. Začneme postupně
nanášet saponát na dofouknutou figurínu
a
pozorujeme
zda
se
někde
netvoří
bublinky.
Pořád nic?
V tom případě nám figurínu zašlete,
použijeme
speciální
chemikálii
pro
detekci úniku - to však není zadarmo,
s vyjímkou záručních oprav.

Odstranění defektu
Místo defektu si označte nejlépe smyvatelným fixem a vytřete jej
do sucha. Podle velikosti dírky nechte úplně, nebo jen částečně
vyfouknout figurínu.
Použijte přiloženou samolepící fólii (rychlá nouzová oprava) nebo
lepidlo na měkčené PVC (Vinil-ceys, Fatracel, Purocel ...) nouzově
na Polyuretan (Elastick , ...) Postupujte po malých vrstvičkách
(kapkách), které rychle zaschnou a pevně se spojí s povrchem.
Tímto způsobem provádíme opravy i my.

Na figuríny se vztahuje záruční doba v délce 24 měsíců
dle § 620 občanského zákoníku.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na mail:
info@k-gear.com
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