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Handelsmerken
Aqua Lung, Conshelf, Titan, Micra, AirMic, Calypso, SEA, Arctic, en Legend zijn
gedeponeerde handelsmerken van Aqua Lung America, Inc

Waarschuwingen en Opmerkingen
In deze handleiding wordt belangrijke informatie benadrukt met de volgende
drie symbolen :

WAARSCHUWING duidt een procedure, handeling of situatie aan die kan lei-
den tot ernstig lichamelijk letsel of de dood van de gebruiker.

PAS OP wordt gebruikt om een situatie of handeling aan te geven die kan lei-
den tot schade aan het product en mogelijk leidt tot gevaar voor de gebruiker.

A OPMERKING wordt gebruikt om belangrijke tips of informatie te 
benadrukken.
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1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN

• Voordat u deze ademautomaat in gebruik neemt moet u in het bezit zijn van
een duikbrevet, afgegeven door een nationaal of internationaal erkende oplei-
dingsorganisatie. Het gebruik van dit product door personen zonder duikbrevet
doen alle garanties, impliciet of vastgelegd in deze handleiding, vervallen. Het
gebruik van duikapparatuur door ongetrainde of niet gebrevetteerde personen
is gevaarlijk en kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel en de dood.

• Deze ademautomaat is niet geconfigureerd voor beroepsmatig gebruik met
surface supplied air.

• Breng de ademautomaat altijd langzaam en beheerst onder druk door de
kraan van uw fles LANGZAAM te openen.

• Breng NOOIT smeermiddelen aan op ongeacht welk deel van de ademauto-
maat of afsluiter (fleskraan). Het smeren van uw ademautomaat is voorbehou-
den aan getrainde Aqua Lung onderhoudstechnici.

• Breng NOOIT stoffen uit een spuitbus aan op de ademautomaat, ongeacht de
aard of samenstelling. Dit kan bepaalde kunststof of rubberen componenten,
waaronder de behuizing van de tweede trap, permanent beschadigen.

• Het wordt ten sterkste afgeraden om de ademautomaat te demonteren,
assembleren of andere aanpassing aan te brengen anders dan die zijn voorges-
chreven.

• Service aan deze ademautomaat, zoals is voorgeschreven door de fabriek,
moet tenminste eens per jaar gebeuren door een door Aqua Lung getrainde
service technicus welke werkzaam is bij een geautoriseerde Aqua Lung dealer.

• Gebruik de eerste trap van deze ademautomaat NOOIT als een draaghandvat
om de cylinder op te tillen. Dit kan de ademautomaat en/of cilinder ernstig
beschadigen.

• Wanneer u in koud water wilt gaan duiken (temperaturen lager dan 10°C)
dient u hiervoor door een instructeur van een erkende opleidingsorganisatie
opgeleid te worden. Duiken in koud water vereist specifieke technieken die u uit
het oogpunt van de veiligheid moet beheersen.

• Indien u een Legend of Kronos Supreme eerste trap gebruikt, adviseren we u
een gebalanceerde tweede trap te gebruiken (LX Octopus, Legend Octopus,
Kronos Octopus, Mikron Octopus), dit om een "free flow" te voorkomen.
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1.1 Gebruik van Enriched Air Nitrox � Buiten de EEC

WAARSCHUWING : Dit deel van de handleiding bevat belangrijke informatie
over het gebruik van uw duikuitrusting in combinatie met verrijkte lucht (EAN /
Nitrox). Duik niet met Nitrox tenzij u deze handleiding volledig hebt begrepen.
Onduidelijkheden kunnen tot gevaarlijke situaties leiden.

WAARSCHUWING : Duik alleen met Nitrox als u hiervoor bent opgeleid. Om
volledig te profiteren van de voordelen die Nitrox u kan bieden is het van groot
belang naast uw ‘normale’ duikopleiding een gespecialiseerde opleiding te volgen
bij een (inter)nationaal erkende opleidingsorganisatie.

• Uw Aqua Lung ademautomaat is voorbereid voor het gebruik met Nitrox waar-
van het zuurstofpercentage niet meer dan 40% bedraagt. Dit is mogelijk dankzij
het gebruik van Nitrox-compatible onderdelen en smeermiddelen. Daarnaast
wordt iedere ademautomaat onderworpen aan strenge adiabatische compressie-
tests om er zeker van te zijn dat hij veilig gebruikt kan worden met verhoogde per-
centages zuurstof.
• Als u van plan bent om uw Aqua Lung ademautomaat te gebruiken met Nitrox
(tot 40% zuurstof) is het van groot belang dat u zorg draagt voor de interne zui-
verheid van de automaat. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Hoofdstuk 7.
Als u de ademautomaat afwisselend gebruik met perslucht en Nitrox moet de
perslucht waarmee u duikt zuurstof-compatible ofwel hyper-filtered zijn – het aan-
deel gecondenseerde koolwaterstoffen in de lucht mag niet hoger zijn dan 0,1
mg/m3. Uw plaatselijke Aqua Lung Dealer kan u vertellen of de perslucht die
hij/zij levert aan dit criterium voldoet.
• Standaard perslucht, in de Verenigde Staten geclassificeerd als Grade E, voldoet
niet aan dit criterium. Standaard perslucht bevat een zekere hoeveelheid koolwa-
terstoffen, waaronder sporen van compressorolie, die niet als een gezondheidsri-
sico worden aangemerkt maar wel gevaar op kunnen leveren in contact met een
hoog percentage zuurstof. Koolwaterstoffen die de kraan en automaat passeren
kunnen accumuleren op de wanden, zoals bijvoorbeeld op de binnenzijde van de
slangen. In contact met een hoog percentage zuurstof kunnen deze koolwaterstof-
fen een aanzienlijk ontbrandings- en explosiegevaar opleveren. Als de automaat in
contact is geweest met standaard perslucht, moet u deze naar uw geautori-
seerde Aqua Lung Dealer terugbrengen om te laten servicen en zuurstof-schoon
te maken, alvorens u hem opnieuw met Nitrox mag gebruiken.
• Hoewel de onderdelen van de tweede trap niet blootgesteld worden aan hoge-
druk Nitrox, raadt Aqua Lung u aan om dezelfde reinigingsprocedures ook te vol-
gen als het gaat om de tweede trap. Dit beperkt de kans op het binnendringen
van verontreinigingen in de eerste trap en garandeert de zuiverheid van het sys-
teem.
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1.2 Gebruik van Enriched Air Nitrox - Binnen de EEC
1.2.1 Beugel- of DIN aansluiting

• In de landen van de Europese Unie valt het duiken met Nitrox/O2 onder de
EN144-3 norm – Ademhalingsbescherming – Gascylinders en afsluiters – Deel
3: Nitroxaansluitingen en de EN13949 norm - Ademhalingsbescherming –
Open circuit onafhankelijke duikapparatuur voor gebruik met hogedruk Nitrox
en zuurstof. De maximum gebruiksdiepte hangt af van het percentage zuurstof
in het mengsel.

1.2.2 Pr EN 144-3 aansluiting

OPMERKING : Aqua Lung biedt een afzonderlijke lijn ademautomaten welke
specifiek ontworpen en geproduceerd zijn voor het gebruik met verrijkte lucht
(Nitrox). Deze productlijn voldoet aan alle eisen van Pr EN 144-3 en Pr EN
13949. Voor meer informatie over deze productlijn kunt u contact opnemen
met uw Aqua Lung Dealer.

WAARSCHUWING : Deze ademautomaten zijn enkel bestemd voor gebruik in
combinatie met geschikte apparatuur (Nitrox cylinders, afsluiters, manometers
etc.), ofwel apparatuur die tevens geschikt is bevonden voor het gebruik met
hogere percentages zuurstof.

• Als de ademautomaat die u gebruikt een afwijkende aansluiting heeft is deze
special aangepast voor het gebruik met Nitrox of zuurstof, in overeenstemming
met de Pr EN 144-3 en Pr EN 13949 normen.

WAARSCHUWING : Dit hoofdstuk van de handleiding bevat belangrijke informa-
tie over het gebruik van deze apparatuur in combinatie met verrijkte lucht
(Nitrox). Gebruik uw ademautomaat niet met Nitrox totdat u dit hoofdstuk volle-
dig gelezen en begrepen hebt. Als u niet op de hoogte bent van alle risico’s,
regels en procedures stelt u zichzelf bloot aan een vergroot risico op lichamelijk
letsel en de dood.

WAARSCHUWING : Duik alleen met Nitrox als u hiervoor bent opgeleid. Om
volledig te profiteren van de voordelen die Nitrox u kan bieden is het van groot
belang naast uw ‘normale’ duikopleiding een gespecialiseerde Nitrox-opleiding te
volgen bij een (inter-)national erkende opleidingsorganisatie.



Uw Aqua Lung ademautomaat is voorbereid voor het gebruik met Nitrox waar-
van het zuurstofpercentage niet meer dan 40% bedraagt. Dit is mogelijk dankzij
het gebruik van Nitrox-compatible onderdelen en smeermiddelen. Daarnaast
wordt iedere ademautomaat onderworpen aan strenge adiabatische compres-
sietests om er zeker van te zijn dat hij veilig gebruikt kan worden met ver-
hoogde percentages zuurstof.

Als u van plan bent om uw Aqua Lung ademautomaat te gebruiken met Nitrox
(tot 40% zuurstof) is het van groot belang dat u zorg draagt voor de interne
zuiverheid van de automaat. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
Hoofdstuk 7. Als u de ademautomaat afwisselend gebruik met perslucht en
Nitrox moet de perslucht waarmee u duikt zuurstof-compatible ofwel hyper-filte-
red zijn – het aandeel gecondenseerde koolwaterstoffen in de lucht mag niet
hoger zijn dan 0,1 mg/m3. Uw plaatselijke Aqua Lung Dealer kan u vertellen of
de perslucht die hij/zij levert aan dit criterium voldoet
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2. INLEIDING 
Gefeliciteerd met uw nieuwe Aqua Lung ademautomaat. Uw nieuwe ademauto-
maat is met zorg en volgens de strengste kwaliteitseisen ontworpen en geprodu-
ceerd. Op voorwaarde dat u dit product bij een Geautoriseerde Aqua Lung Dealer
heeft gekocht, is uw ademautomaat gedekt onder de exclusieve 30-Dagen-
Tevredenheidsgarantie™ (alleen geldig voor Aqua Lung America, Inc.) en het Aqua
Lung Beperkt Levenslange Garantie™ (alleen geldig voor Aqua Lung America, Inc.).
Lees de garantiebepalingen in deze handleiding en denk eraan de aankoopnota
zorgvuldig te bewaren. U dient een kopie van uw nota te overhandigen bij een even-
tuele garantieclaim.

De prestaties van uw ademautomaat hangen sterk af van de zorg die hij van u
krijgt, naast de jaarlijkse servicebeurten van uw Aqua Lung Dealer. Voordat u met
uw nieuwe Aqua Lung ademautomaat duikt is het van groot belang dat u deze
handleiding in zijn geheel leest, om bekend te raken met de eigenschappen van de
automaat, de montageprocedure, de veiligheidscontroles voor de duik en het
onderhoud na gebruik.

Lees verder om er achter te komen hoe u meer plezier kunt beleven aan uw ade-
mautomaat en het prestatieniveau optimaal kunt houden.

2.1 CE Conformiteitsverklaring
Deze ademautomaat heeft met goed gevolg alle tests, die vereist zijn onder
de EN250:2000 norm voor duiken in koud water, doorstaan. De maximum
bedrijfsdiepte binnen deze norm is 50 meter.

Ademautomaten conform de EN 250 zijn niet bedoeld om te
gebruiken door meer dan één duiker tegelijkertijd.  Indien de auto-
maat wel wordt gebruikt door meer dan één duiker tegelijkertijd
kan het zo zijn dat de prestaties niet zijn volgens de EN 250.

Als uw ademautomaat een >10°C merkteken draagt, wil dit zeggen dat
deze niet is ontworpen voor gebruik in koud water, gedefinieerd als een
watertemperatuur van minder dan 10°C. Deze merktekens vindt u òf op de
behuizing van de 1e trap bij de Titan/Kronos modellen, òf op de tweede
trap bij de Titan LX of Legend of Mikron modellen. Zie onderstaande illustra-
tie.
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2.2 Specificaties : 

Calypso Titan / Mikron Kronos / Legend 

Techniek Pistonautomaat Membraanautomaat Membraanautomaat

Maximum Int. beugel : 232 bar Int. beugel : 232 bar Int. beugel : 232 bar
USA : 3300 PSI USA : 3300 PSI USA : 3300 PSI
DIN : 200 bar DIN : 300 bar DIN : 300 bar 

Aantal poorten 1 HP 7/16, 4 MP 3/8 1HP 7/16, 4 MP 3/8 2 HP 7/16 , 4 MP 3/8

Lengte MD slang 730 MM 730 MM 730 MM

2.3 Stelkop voor het venturi-effect

Calypso /Titan Kronos Titan LX/Legend Legend Lx

Al onze tweede trappen zijn voorzien van een knop waarmee het venturi-effect
te regelen is. Met deze knop wijzigt u de luchtstroom door de tweede trap,
zodat u de prestaties van de ademautomaat kunt afstemmen op uw persoon-
lijke voorkeur. Wanneer de knop in de “+” positie staat, is de ademhalings-
weerstand op zijn laagst. Wanneer u de knop richting de “-“ positie beweegt, zal
de ademhalingsweerstand toenemen. We raden u aan om de knop naar de “-“
positie te draaien, wanneer u de automaat niet in de mond heeft. Draai de knop
naar “+” wanneer u de automaat in uw mond heeft.
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2.4 De gevoeligheid instellen
2.4.1 LEGEND LX Ademautomaat

Met deze knop kunt u de gevoeligheid van de automaat
regelen. Door de knop in te draaien, vergroot u de druk
op de klep in de 2e trap, waardoor de gevoeligheid
afneemt en de moeite die u moet doen om de luchts-
troom te starten toeneemt. Dankzij deze afstelknop kunt
u verschillen in de hydrostatische druk op het mem-

braan compenseren. Wanneer u bijvoorbeeld met uw hoofd lager dan uw lon-
gen zwemt, is het soms wenselijk om de gevoeligheid van de ademautomaat
iets te verlagen. Als u rechtop zwemt, profiteert u van een lagere ademweers-
tand door de gevoeligheid te vergroten.

2.4.2 Kronos tweede trap afstelling: „Dual Cam‰.
Het Dual Cam gepatenteerde afstelsysteem combi-
neert de VAS en VAK. In de “+” positie: de VAS is maxi-
mum en de VAK is minimum. Dit zorgt voor optimale
prestaties. (gemiddeld: 1.2j/l volgens EN 250).
In het “-“ positron: de VAS is minimum en de VAK is
maximum. Deze vermindert de prestatie tot het maxi-
mum toegestaan volgens EN 250 (gemiddeld: 2.8j/l).

Dit zorgt voor een zeer effectieve ‘’prediken’’ positie

2.4.3 MIKRON Ademautomaat 
Met deze knop kunt u de gevoeligheid van de automaat
regelen. Door de knop in te draaien, vergroot u de druk
op de klep in de 2e trap, waardoor de gevoeligheid
afneemt en de moeite die u moet doen om de luchts-
troom te starten toeneemt. Dankzij deze afstelknop kunt
u verschillen in de hydrostatische druk op het mem-
braan compenseren. Wanneer u bijvoorbeeld met uw

hoofd lager dan uw longen zwemt, is het soms wenselijk om de gevoeligheid van
de ademautomaat iets te verlagen. Als u rechtop zwemt, profiteert u van een
lagere ademweerstand door de gevoeligheid te vergroten.

Indien de VAK volledig is open gedraaid (tegen de klok in) zal de ademautomaat
maximaal presteren. 
Indien de VAK volledig is dichtgedraaid (met de klok mee) neemt de adem-
weerstand toe. 
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LET OP : Aangezien de Mikron geen VAS heeft is het noodzakelijk de VAK volle-
dig dicht te draaien wanneer de automaat uit de mond wordt genomen. Indien
dit niet wordt gedaan kan stoten of indrukken van de "purge knop" een freeflow
veroorzaken.

2.5 Eerste trappen met koud water/omgevingsbescherming - 
Titan, Kronos, Legend modellen

Aqualung biedt een aantal ademautomaten, voorzien van een droge veerkamer,
specifiek bedoeld voor gebruik in koud of vervuild water. Deze droge veerkamer
verkleint de kans op ijsvorming in/op de bewegende delen van de eerste trap.
Tevens beschermt deze droge veerkamer de hoofdveer en het membraan
tegen de gevolgen van het duiken in vervuild water.

2.6 Geregistreerde patenten 

Comfobite mondstuk: U.S. Patent : 4,862,903
Gebalanceerde hogedrukklep: U.S. Patent : 5,746,198
Warmtewisselaar van de 2e trap: U.S. Patent. : 5,265,596
Combined second stage adjustment for Kronos: patent applied for.



3. VOORBEREIDING EN OPBOUW

Aqua Lung raadt u aan om uw ademautomaat naar uw Geautoriseerde Aqua Lung
Dealer te brengen voor de montage van eventuele accessories zoals uw instrumen-
ten, lagedruk-inflatorslang en alternatieve luchtbron. Uw dealer kan tevens vragen
beantwoorden over de informatie in deze handleiding.

1. Als uw automaat is voorzien van een venturi-knop (VAS) dient u deze op
“MIN” of “-“ te zetten voordat u de ademautomaat op de kraan monteert.

2. (Alleen voor instelbare automaten) Als de veerdrukinstelling laag staat, dient
u eerst de knop helemaal in te draaien (met de klok mee) totdat deze niet ver-
der kan. Geen kracht gebruiken, stop met draaien wanneer u weerstand voelt.

3. Als u een standaard fles met een internationale beugelbevestiging gebruikt
dient u eerst de O-ring te inspecteren op eventuele beschadigingen. Als u een
hogedruk persluchtfles met een DIN-aansluiting gebruikt, dient u de O-ring in uw
DIN connector te controleren. Als de Oring beschadigd is dient u deze te ver-
vangen voordat u de automaat op de kraan monteert.
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3.1 Plaatsen van de Eerste Trap
3.1.1 Beugelaansluiting

1. Draai de knop op de beugel een stuk los zodat u de stof-
dop van uw eerste trap kunt verwijderen.
2. Blaas uw kraan kort af om vocht of vuil uit de kraan weg
te blazen – doe dit altijd met de opening van de kraan van
u (en andere personen) af. Open de kraan kort een stukje;
wanneer u lucht uit uw kraan hoort ontsnappen sluit u de
kraan direct weer.
3. Plaats de eerste trap over de kraan zodat de flens van
de inlaat op correcte wijze op de O-ring van de fles
geplaatst is. Zorg ervoor dat de tweede trap over de rech-
ter schouder geleid wordt. Houd met één hand de eerste
trap op zijn plaats en draai met de andere de knop van de
beugel vast. Zorg ervoor dat de schroefknop in de holte

achter in de kraan terecht komt. Draai de schroefknop maar handvast aan en
gebruik niet onnodig veel kracht.

WAARSCHUWING : Ongeacht welke connector u gebruikt, u dient uw ademauto-
maat langzaam onder druk te brengen om de vorming van hitte te voorkomen.
Nalaten deze regel op te volgen kan in combinatie met verrijkte lucht een vergroot
risico op ontbranding opleveren, met ernstig lichamelijk letsel of de dood als gevolg.

Een algemeen geaccepteerde standaard, vooral bij het gebruik van Nitrox, is het zeer
langzaam openen van de kraan en het langzaam onder druk brengen van uw ademau-
tomaat. Snel onder druk brengen van uw apparatuur leidt tot adiabatische compres-
sie van het ademgas wat een plotselinge temperatuurstijging tot gevolg heeft. Deze
hitte, in combinatie met hogere percentages zuurstof en de aanwezigheid van een
ontstekingsbron (een verontreiniging) kunnen leiden tot ontbranding. Daarom moet de
binnenzijde van een automaat ook bij gebruik van Nitrox met minder dan 40% zuurs-
tof brandschoon gehouden worden, en moet de kraan altijd zeer langzaam geopend
worden.
4. Als u een manometer gebruikt dient u deze op de grond te leggen met de wijzer-
plaat van u af. Open de kraan langzaam door de knop tegen de knop in te draaien.
Draai de kraanhelemaal open en vervolgens ongeveer 1/4 tot maximaal 1/2 slag
terug.
5. Luister goed of u lekkages hoort. Als u iets hoort sissen maar niet direct hoort
waar het vandaan komt, kunt u uw eerste trap en kraan onderdompelen in water en
kijken waar de bellen vandaan komen.
6. Als u een lekkage heeft gevonden volgt u de procedure in hoofdstuk 6.1 voor het
demonteren van de ademautomaat. Als er lucht lekte langs de eerste trap en de
kraan, kunt u eenvoudig de O-ring vervangen en de bovenstaande procedure herhalen.
Als de lekkage aanhoudt dient u zowel de fles als de ademautomaat ter inspectie
aan te bieden aan uw Aqua Lung Dealer.
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3.1.2 DIN Aansluiting of Pr EN 144-3 Aansluiting

1. Blaas uw kraan kort af om vocht of vuil uit de kraan
weg te blazen – doe dit altijd met de opening van de
kraan van u (en andere personen) af. Open de kraan
kort een klein stukje, wanneer u lucht uit uw kraan
hoort ontsnappen sluit u de kraan direct weer.
2. Draai de DIN connector in de kraan. Zorg ervoor dat
de tweede trap over de rechter schouder geleid wordt.
Draai de schroefknop maar handvast aan en gebruik
niet onnodig veel kracht. Gebruik NOOIT gereedschap
om de DIN connector vast te draaien!

WAARSCHUWING : Ongeacht welke connector u gebruikt, u dient uw pers-
luchtsysteem langzaam onder druk te brengen om de vorming van hitte te
voorkomen. Nalaten deze regel op te volgen kan in combinatie met verrijkte
lucht een vergroot risico op ontbranding opleveren, met ernstig lichamelijk let-
sel of de dood als gevolg.

Een algemeen geaccepteerde standaard, vooral bij het gebruik van Nitrox, is het
zeer langzaam openen van de kraan en het langzaam onder druk brengen van uw
ademautomaat. Snel onder druk brengen van uw apparatuur leidt tot adiabati-
sche compressie van het ademgas wat een plotselinge temperatuurstijging tot
gevolg heeft. Deze hitte, in combinatie met hogere percentages zuurstof en de
aanwezigheid van een ontstekingsbron (een verontreiniging) kunnen leiden tot ont-
branding. Daarom moet de binnenzijde van een automaat ook bij gebruik van
Nitrox met minder dan 40% zuurstof brandschoon gehouden worden, en moet
de kraan altijd zeer langzaam geopend worden.

3. Als u een manometer gebruikt dient u deze op de grond te leggen met de wij-
zerplaat van u af. Open de kraan langzaam door de knop tegen de knop in te
draaien. Draai de kraan helemaal open en vervolgens ongeveer 1/4 tot maximaal
1/2 slag terug.

4. Luister goed of u lekkages hoort. Als u iets hoort sissen maar niet direct hoort
waar het vandaan komt, kunt u uw eerste trap en kraan onderdompelen in water
en kijken waar de bellen vandaan komen.

5. Als u een lekkage heeft gevonden volgt u de procedure op pagina 101 voor het
demonteren van de ademautomaat. Als er lucht lekte langs de eerste trap en de
kraan, kunt u eenvoudig de O-ring in de DIN connector vervangen en de bovens-
taande procedure herhalen. Als de lekkage aanhoudt dient u zowel de fles als de
ademautomaat ter inspectie aan te bieden aan uw Aqua Lung Dealer.
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3.2 Controle voor de Duik

Voor aanvang van iedere duik dient u de ademautomaat te controleren op zicht-
bare defecten en correcte werking. Duik NOOIT met een automaat die tekenen
van slijtage of schade vertoont, of waarvan de prestaties beneden de maat zijn,
voordat deze gereviseerd is door een Geautoriseerde Aqua Lung Dealer.

3.2.1 Checklist voor Controle:

1. Controleer alle slangen en hun fitting – ga na of ze vast zitten in hun respec-
tievelijke poorten in de eerste trap. Controleer de gehele lengte van de slang op
blazen, scheuren, schaafplekken en andere schade. Als er slangbeschermers
aanwezig zijn dient u deze opzij te schuiven om ook de verborgen delen van de
slang en de koppelingen te controleren.

2. Controleer de eerste en tweede trap van de automaat op zichtbare schade.

3. Verwijder de stofdop en inspecteer de filter. De filter moet er schoon en cor-
rosievrij uitzien en mag niet verkleurd zijn. Als er een groene aanslag zichtbaar
is op het oppervlakte van het filter is er vocht in de eerste trap binnengedron-
gen. Vocht in de eerste trap zal leiden tot corrosie, wat de prestaties van de
automaat merkbaar nadelig zal beïnvloeden. Aanslag met een andere kleur kan
duiden op gebruik van een intern geoxideerde aluminium cylinder (wit/grijs poe-
der) of stalen cylinder (roestkleur). In dit geval moet de fles in kwestie naar uw
duikshop gebracht worden voor interne visuele inspectie.

PAS OP : Als u aanwijzingen van verontreiniging, oxidatie of corrosie van uw
cylinder op het sintered filter van uw automaat vindt, raden wij u met klem af
om de ademautomaat te gebruiken totat deze gereviseerd is door uw
Geautoriseerde Aqua Lung Dealer.

4. Ademautomaten met een koudwaterkit: Als deze aan de buitenzijde zicht-
baar is, dient u het externe membraan te inspecteren op beschadigingen die
tot lekkage kunnen leiden. De ring die het membraan op zijn plaats houdt moet
stevig vastgedraaid zijn.

5. Sluit de eerste trap aan op een volledig gevulde persluchtfles. Aanwijzingen
voor het monteren van de automaat op de eerste trap vindt u in hoodstuk 3.1.

6. Open LANGZAAM de kraan van uw fles. Druk daarna kort de waterloosknop
in om eventueel aanwezig stof en vuil uit de tweede trap weg te blazen. Ga nog-
maals na of de VAS knop op de “MIN” stand staat.



7. Laat de waterloosknop los en luister of de tweede trap geen lucht meer
doorlaat.

8. Instelbare modellen:
Draai de knop voor de veerdrukinstelling aan de linker zijde van de ademauto-
maat volledig uit (tegen de klok in) zodat de automaat zo licht mogelijk ademt.
Lever geen kracht op de knop wanneer deze niet verder draait, anders loopt u
kans op ernstige schade aan de automaat.

OPMERKING : Wanneer u de knop geheel open heeft gedraaid (tegen de klok
in), kan de automaat een lichte continue luchtstroom (freeflow) geven. Dit is
normaal en maakt het mogelijk om de ademautomaat in te stellen op de lichtst
mogelijke ademhalingsweerstand.

9. Adem langzaam en diep in uit de automaat. De ademautomaat moet zonder
merkbare weerstand voldoende lucht leveren.

10.Controleer of de flesdruk die de manometer weergeeft accuraat is.

11.Draai de kraan dicht en ontlucht de automaat door de waterloosknop in te
drukken. Kijk naar de manometer (of computer als u een luchtgeïntegreerde
duikcomputer heeft) en houd de waterloosknop ingedrukt totdat deze 0 bar
aangeeft. Als u er niet zeker bent of uw manometer de correcte druk weer-
geeft dient u niet met uw set te duiken totdat hij is nagekeken door een onder-
houdstechnicus.

12. Instelbare modellen:
Ga na of de veerdruk ingesteld is op de maximale waarde (de knop is inge-
draaid) en zet de venturi-knop op “-“ of “MIN”. Deze instelling zorgt ervoor dat u
niet ongewenst lucht verliest bij het te water gaan of bij het zwemmen van een
lange afstand aan de oppervlakte.

13. Voordat u het water in gaat, draait u de fleskraan geheel op en en contro-
leert u of de ademautomaat onder druk staat.

3.3 Aanpasbaar mondstuk

De Mikron voor dames is uitgerust met een specifiek
mondstuk. Hij is perfect geschikt voor een smalle
kaak. De siliconen brug staat in contact met het
gehemelte, indien dit oncomfortabel is heeft u de
mogelijkheid om deze brug af te snijden. Gebruik hier-
voor een schaar en knip op de aangegevenn lijn.
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4. DUIKEN MET EEN INSTELBARE TWEEDE TRAP

Wanneer u klaar bent om af te dalen draait u de veerdrukinstelling naar de
lichtste stand en een stukje terug totdat de automaat comfortabel ademt zon-
der overmatig gevoelig te zijn.

WAARSCHUWING : Uw ademautomaat instellen op een hogere ademhalings-
weerstand zal NIET leiden tot een lager luchtverbruik. In tegenstelling, de
hogere ademhalingsweerstand zal uw luchtverbruik vehogen en het CO2 niveau
in uw bloed doen stijgen tot een gevaarlijk hoog niveau.

Als u onder water arbeid verricht in een houding waarbij u bijna ondersteboven
of op uw zij zwemt, of wanneer u tegen de stroming in zwemt, kunt u ervoor kie-
zen om de veerdruk iets te verhogen door de VAK iets in te draaien. Ook is het
niet ongewoon om de veerdruk licht te verhogen voordat u aan uw opstijging
begint en wanneer u aan de
oppervlakte aan het snorkelen bent.

Als u de VAS knop onder water op de “MAX” of “+” stand heeft gezet, moet u
er aan denken deze terug op “-“ of “MIN” te zetten voordat u de oppervlakte
bereikt en de ademautomaat uit uw mond haalt.

WAARSCHUWING : Diep duiken vereist speciale training en apparatuur, en
vergroot uw risico op decompressieziekte en ander gerelateerd letsel sterk.
Aqua Lung raadt u sterk af om dieper te duiken dan 40 meter en/of duiken te
maken waarbij de geen-decompressielimiet wordt overschreden



5. DUIKEN IN KOUD WATER

PAS OP : Persluchtapparatuur heeft een minimale bedrijfstemperatuur waa-
ronder niet zonder voorzorgsmaatregelen gedoken kan worden. Als u zonder de
nodige training en apparatuur probeert te duiken in water met een tempera-
tuur van minder dan 100C stelt u zichzelf bloot aan een groot risico op lichame-
lijk letsel en de dood.

Voordat u in koud water duikt (kouder dan 100C) dient u een opleiding te vol-
gen waarin u wordt voorbereid op het duiken in koud water. Daarnaast dient u
geschikte apparatuur te gebruiken voor deze lage watertemperatuur.

Het gebruik van een speciale ademautomaat, voorzien van een koudwaterkit, zal
de kans op bevriezing van de eerste trap beperken. De duiker moet getraind
worden in voorzorgsmaatregelen, technieken en procedures die het bevrie-
zingsrisico verder beperken. Deze informatie komt aan bod in koud water- en
ijsduikopleidingen van alle grote opleidingsorganisaties.

Om het risico op bevriezingsverschijnselen bij het duiken in koud water (<100C)
te beperken kunt u de volgende aanbevelingen opvolgen:

1. Voorkom dat water de eerste of tweede trap binnendringt.

2. Bewaar uw apparatuur op een warme plaats voor de duik. U dient vooral uw
ademautomaat en alle bijbehorende accessoires tegen de koude te beschermen.

3. Voer alle veiligheidscontroles van uw apparatuur in een warme, droge locatie
uit, al voordat u naar de duikplaats gaat.

4. Vermijd het ademen uit de ademautomaat en het indrukken van de water-
loosknop in zeer koude lucht voordat u te water gaat.

5. Verwijder de ademautomaat onder water niet uit uw mond tenzij een noodge-
val dit gebiedt. Zo voorkomt u dat koud water de tweede trap kan binnendringen.

6. Vermijd indien mogelijk overmatige inspanning gedurende de duik.

7. Laat een duikshop controleren of de perslucht in uw fles droog genoeg is.
Het dauwpunt moet lager zijn dan -540C. Waterdamp in uw lucht kan bevrie-
zen, wat leid tot een free flow van lucht of –in een ernstiger geval– het volledig
afsluiten van uw luchttoevoer.
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6. NA DE DUIK

OPMERKING : Als u de beschikking heeft over kraanwater, is het aan te beve-
len om de ademautomaat te spoelen voordat u hem ontlucht. Dit helpt voorko-
men dat er vocht en verontreinigingen in de ademautomaat binnendringen.

6.1 Verwijderen van de Eerste Trap
6.1.1 Beugelaansluiting

1. Draai de kraan van de fles dicht.
2. Kijk naar de manometer en ontlucht de automaat door de waterloosknop
van de tweede trap in te drukken. Wanneer de manometer 0 bar aangeeft en
er geen lucht meer uit het systeem stroomt laat u de waterloosknop los.
3. Draai de schroefknop tegen de klok in om deze los te draaien en verwijder de
eerste trap van de kraan.
4. Droog de stofdop af met een handdoek of pluisvrije doek. U kunt de perslucht
uit uw fles gebruiken, maar loopt hiermee het risico dat u water in het filter
blaast.
5. Plaats de stofdop op de inlaat van de eerste trap en draai deze vast met de
schroefknop.

6.1.2 DIN Aansluiting of Pr EN 144-3 Aansluiting

1. Draai de kraan van de fles dicht.
2. Kijk naar de manometer en ontlucht de automaat door de waterloosknop
van de tweede trap in te drukken. Wanneer de manometer 0 bar aangeeft en
er geen lucht meer uit het systeem stroomt laat u de waterloosknop los.
3. Draai de schroefknop tegen de klok in om deze los te draaien en verwijder de
eerste trap van de kraan.
4. Droog de stofdop af met een handdoek of pluisvrije doek. U kunt de pers-
lucht uit uw fles gebruiken, maar loopt hiermee het risico dat u water in het fil-
ter blaast. Draai de stofdop over de schroefdraad van uw connector.

OPMERKING : Het is belangrijk om er voor te zorgen dat er geen vocht in de
inlaat van de eerste trap kan komen bij het losmaken van de 1e trap van de
kraan.

5. Blaas de kraan kort af door deze te openen en direct weer te sluiten. Deze
korte stoot met lucht blaast vocht en vuil uit de opening van de kraan. Draai
daarna de beschermkap in de opening van de DIN kraan om te voorkomen dat
er vocht of vuil binnendringt.
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7. ZORG EN ONDERHOUD
Om te garanderen dat uw Aqua Lung ademautomaat lang als nieuw blijft presteren is
regelmatig onderhoud een vereiste. De onderstaande onderhoudsprocedure moet na
ieder gebruik gevolgd worden.

1. Het is van groot belang dat de stofdop na gebruik zo spoedig mogelijk na de duik
op de eerste trap van de automaat  geplaatst wordt, om te voorkomen dat er vocht
in de eerste trap kan binnendringen. Deze stofdop is normaal gesproken aan de
eerste trap bevestigd en is daarom nat na de duik. Droog de stofdop bij voorkeur af
met een handdoek voordat u hem op de 1e trap plaatst – bij gebrek aan een hand-
doek kunt u de stofdop ook droog blazen. Controleer daarom of de O-ring zich nog in
de groef van de stofdop bevindt.
2. De ademautomaat moet zo snel mogelijk na de duik gespoeld worden met schoon
(kraan-)water. U kunt hiervoor de ademautomaat het beste op de kraan gemonteerd
laten. Als het systeem onder druk staat is het onmogelijk dat er water binnendringt.
3. Alleen afspoelen is niet voldoende. Om de automaat grondig te reinigen dient u
hem minimaal een uur lang in warm water te laten weken (45oC).
A/ De voorkeursmethode is het laten weken en vervolgens afspoelen van de auto-
maat, terwijl deze nog op de kraan van een cylinder is bevestigd. Wanneer de ade-
mautomaat onder druk staat kan er geen vocht of vuil binnendringen.
B/ Als het niet mogelijk is om de automaat onder druk te laten weken is het toeges-
taan om hem onder te dompelen, op voorwaarde dat de waterdichte stofdop voor de
inlaat van de eerste trap is vastgeschroefd. Druk nooit op de waterloosknop van de
tweede trap als deze niet onder druk staat. Opmerking: bij oudere types eerste trap-
pen is een hard plastic stofdop geleverd, die alleen functioneert wanneer de bijbeho-
rende O-ring op zijn plaats zit.

OPMERKING : Wanneer u een ademautomaat met een instelbare tweede trap zon-
der druk moet spoelen, dient u te controleren of de veerdruk-instelknop (VAK) geheel
is ingedraaid. Bij een te lage veerdruk is het mogelijk dat vocht de tweede trap en
lagedrukslang binnendringt.

PAS OP : Druk NOOIT de waterloosknop van de tweede trap in, draai de schroefknop
van de beugel niet losser en draai de veerdrukinstelling niet naar een lage stand ter-
wijl de automaat (zonder druk) ondergedompeld is in water. Als er water in de auto-
maat binnendringt moet u deze aan uw Geautoriseerde Aqua Lung Dealer aanbieden
voor een servicebeurt.

4. Met de automaat ondergedompeld in warm water, draait u de venturi knop
(VAS) van de tweede trap een aantal keer van “MIN” (of “-”) naar “MAX” (of “+”). Als
u een verstelbare tweede trap heeft, mag de knop voor de veerdrukinstelling niet
meer dan _ slag heen en weer bewogen worden vanaf de maximum instelling. Het
bewegen van deze twee knoppen helpt om zoutaanslag, kalk en fijn zand los te
maken en weg te spoelen.



5. Nadat de automaat een tijdje heeft geweekt moet de automaat grondig
nagepoeld worden. Gebruik stromend water (bijvoorbeeld uit de tuinslang) om
de veerkamer van de eerste trap (als deze geen koudwaterkit heeft), de binnen-
zijde van de tweede trap aan de kant van het mondstuk en de ruimte achter de
cover schoon te spoelen. Hiermee spoelt u zout en mineraalafzettingen weg die
bij het weken in warm water los zijn gekomen. Als de ademautomaat niet onder
druk staat moet u er op letten dat de waterloosknop niet per ongeluk ingedrukt
wordt. Als u de waterloosknop indrukt kan er water in de 2e trap en lagedruks-
lang binnendringen, waarna u de automaat moet laten servicen door een
Geautoriseerde Aqua Lung Dealer.
6. Wrijf de automaat droog en hang hem op aan de eerste trap zodat even-
tueel achtergebleven vocht uit de tweede trap(pen) kan lopen
7. Never store the regulator while it is still connected to the cylinder valve.
8. Instelbare modellen met een VAK (veerdruk-instelknop) moeten opgeborgen
worden met de knop op de lichtste stand, dus geheel uitgedraaid. Dit vergroot
de levensduur van de lagedruk klepzitting.
9. Wanneer de ademautomaat volledig is gedroogd kunt u hem opslaan in uw
duiktas of automatentas. Bewaar de automaat nooit in een omgeving waarin hij
blootgesteld wordt aan hitte of zonlicht, of in de directe omgeving van een elek-
tromotor (deze genereren ozon). Langdurige blootstelling aan ozon, chloor en
ultraviolette straling kan leiden tot vroegtijdig verweren van de rubberen delen
van de automaat.
10. Bewaar de ademautomaat nooit aangesloten op een perslucht- of
Nitroxfles.
11. Gebruik nooit agressieve oplosmiddelen of petroleumdestillaten (wasbenzine,
petroleum, vaseline, olie etc.) om de ademautomaat te reinigen of te smeren. Stel
de automaat niet bloot aan stiffen uit aerosol containers (spuitbussen) omdat de
drijfgassen in spuitbussen rubberen en kunststof onderdelen aantasten

7.1 Desinfecteren

Aqua Lung raadt aan om de tweede trap te desinfecteren met een 2%
oplossing van glutaraldehyde geproduceerd door Anios (Sterianos, Aqua
Lung reference 382062). Volg de aanwijzingen op de verpakking.
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8. PERIODIEK ONDERHOUD DOOR UW DEALER

1. U kunt er niet zonder meer van uitgaan dat de automaat langer dan een jaar
correct functioneert, ook als u hem weinig gebruikt. Langdurige opslag, of ops-
lag in een verkeerde locatie, kan inwendige corrosie en slijtage van de O-ringen
tot gevolg hebben.

2. Uw ademautomaat moet minimaal eens per jaar gereviseerd worden door
een Geautoriseerde Aqua Lung Dealer, ongeacht het aantal duiken dat u met
de automaat maakt. Afhankelijk van de omstandigheden waaronder u de auto-
maat gebruikt en het aantal duiken dat u maakt kan regelmatiger onderhoud
nodig zijn.

3. Als de automaat gebruikt wordt als huurobject moet deze minimaal iedere 3
tot 6 maanden volledig volgens fabrieksspecificaties gereviseerd worden. Het
gebruik van duikapparatuur in chloorwater (zwembadwater) is bijzonder belas-
tend voor bepaalde componenten van uw uitrusting, door de hoge concentratie
chloor en de pH-balancerende chemicaliën.

4. Poog NOOIT uw ademautomaat te demonteren of te reviseren. De automaat
kan defect raken en iedere ondeskundige poging tot reparatie of onderhoud zal
de garantie doen vervallen. Onderhoudswerkzaamheden en reparaties zijn voor-
behouden aan Geautoriseerde Aqua Lung Onderhoudstechnici in dienst van een
Aqua Lung Dealer.

Zorg ervoor dat uw ademautomaat minimaal ééns per jaar
Gereviseerd wordt door een Geautoriseerde Aqua Lung Dealer.

Uw veiligheid hangt er vanaf.
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9. GARANTIEBEPALINGEN

Alle garantieclaims moeten vergezeld gaan van een bewijs van aankoop (aankoopnota)
van een Geautoriseerde Aqua Lung Dealer. Bewaar uw aankoopnota zorgvuldig en
overhandig een kopie wanneer u de automaat inlevert.

9.1.1 De Aqua Lung Tevredenheidsgarantie™
Als een Aqua Lung product dat u bij een Geautoriseerde Aqua Lung Dealer
heeft aangeschaft niet aan uw verwachtingen voldoet zal Aqua Lung America,
Inc. het product tot maximaal 30 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum
gratis omruilen of vervangen. Omruilingen geschieden altijd door dezelfde Aqua
Lung Dealer en u heeft de vrijheid het product te ruilen voor een ander product
van gelijke of lagere winkelwaarde, binnen het Aqua Lung productassortiment.
Deze tevredenheidsgarantie weerspiegelt ons vertrouwen in de kwaliteit van
onze producten.

9.1.2 De Aqua Lung Beperkte Levenslange Garantie
Aqua Lung America, Inc. garandeert de eerste eigenaar van dit product, dat
het product vrij is van materiaal- en arbeidsfouten binnen de technische levens-
duur van het product, op voorwaarde dat het product normaal gebruikt en
onderhouden is en de voorgeschreven jaarlijkse servicebeurten heeft gehad.
Deze beperkte levenslange garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar van
het product en alleen indien het product bij een Geautoriseerde Aqua Lung
Dealer is aangeschaft. Deze garantie is niet overdraagbaar. De garantie
beperkt zich tot de reparatie of vervanging van het product naar inzicht van
Aqua Lung America, Inc

WAARSCHUWING : Het is gevaarlijk voor ongetrainde of niet gebrevetteerde
personen om de apparatuur die in deze handleiding is beschreven te gebruiken.
Het gebruik van perslucht- (duik)apparatuur door ongekwalificeerde personen of
personen die momenteel niet in opleiding zijn voor een duikbrevet bij een erkende
opleidingsorganisatie, kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel en de dood.

Deze garantiebepalingen omschrijven uw specifieke rechten. U kunt andere
rechten hebben die van staat tot staat en land tot land anders zijn.

AQUA LUNG AMERICA, INC. WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID

VOOR MATERI˙LE EN LICHAMELIJKE SCHADE NADRUKKELIJK AF

In sommige staten in de Verenigde Staten en in sommige landen is het niet
mogelijk om aansprakelijkheid voor vervolgschade af te wijzen, dus deze stelling
is mogelijk niet van toepassing op u.
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Beperkingen

De onderstaande beperkingen gelden:

1.Normale slijtage wordt niet gedekt onder de garantie. De ademautomaat
moet minimal eens per jaar gereviseerd worden door een Geautoriseerde
Aqua Lung Dealer.

2.De garantie is niet van toepassing op schade die veroorzaakt is door onjuist
gebruik, achterstallig onderhoud of onjuiste onderhoudsprocedures, misbruik,
modificaties, schade door ongelukken, brandschade of schade bij letsel.

3.Cosmetische schade zoals krassen en deuken zijn niet gedekt onder de
garantie.

4.De garantie is niet van toepassing op materiaal dat gebruikt is voor verhuur,
militair of beroepsmatig gebruik.

5.Deze garantie dekt alleen producten die in de Verenigde Staten zijn aange-
schaft. Voor de garantiebepalingen in uw regio kunt u uw plaatselijke Aqua Lung
vertegenwoordiger raadplegen.

6.Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding vervalt de garantie.

WAARSCHUWING : Het is gevaarlijk voor ongetrainde of niet gebrevetteerde
personen om de apparatuur die in deze handleiding is beschreven te gebruiken.
Het gebruik van perslucht- (duik)apparatuur door ongekwalificeerde personen of
personen die momenteel niet in opleiding zijn voor een duikbrevet bij een
erkende opleidingsorganisatie, kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel en de
dood.



9.2 Buiten de Verenigde Staten

9.2.1 Aqua Lung Garantie

• De probleemloze werking van de ademautomaat is gedurende één jaar na aanschaf
gegarandeerd bij gebruik door sportduikers. Uitgesloten is beroepsmatig en militair
gebruik.

• De garantie dekt onderdelen die door onze technische dienst als defect zijn aange-
merkt, met uitzondering van ‘verbruiksonderdelen’ zoals O-ringen.

• Deze garantie dekt de onderhoudskosten van periodiek onderhoud niet. Schade,
veroorzaakt door onjuist gebruik of slecht onderhoud, is niet gedekt onder de garantie. 
• De werkingsgarantie is niet van toepassing op normale slijtage door gebruik en ouder-
dom.

• De garantie komt te vervallen wanneer deze niet volgens de aanwijzingen in deze hand-
leiding is onderhouden. De garantie  komt te vervallen bij (pogingen tot) het openen van
dit product, en (pogingen tot) onderhoud of reparatie door andere personen dan geauto-
riseerde Spirotechnique/Aqua Lung onderhoudstechnici.

• Deze garantie dekt, op inzicht van La Spirotechnique / Aqua Lung, de reparatie of ver-
vanging van onderdelen van uw ademautomaat, in één van onze onderhoudscentra. De
verzendkosten komen voor rekening van de eigenaar van het product.

•Vervangen onderdelen worden eigendom van de fabrikant. Vervanging of reparatie van
(deel van) het product is niet van invloed op de oorspronkelijke garantietermijn.

• Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de bovenstaande expiciet genoemde garanties.
Schadeclaims en schadevergoedingen worden niet gehonoreerd.

• Iedere garantieclaim moet vergezeld gaan van de aangehechte garantiekaart, ingevuld
en ondertekend door uw Aqua Lung Dealer, tesamen met een aankoopbewijs (de aan-
koopnota met daarop de datum van aankoop).
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GARANTIEKAART

(IN TE VULLEN OP DE DAG VAN AANKOOP)

Serienr. van 1e trap : _____________________________________________

Serienr. van 2e trap : ___________________________________________

Model automaat : ________________________________________________

Aankoopdatum : _______________________________________________________

STEMPEL DETAILLIST 

Naam eigenaar : _________________________________________________

Adres : __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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10. UW ADEMAUTOMAAT TER REPARATIE OF ONDERHOUD AANBIEDEN

U bent verplicht uw Aqua Lung ademautomaat naar een Geautoriseerde Aqua
Lung Dealer te brengen voor jaarlijks onderhoud of reparatie. Als u een product
onder garantie wilt laten repareren dient u uw dealer te voorzien van fotoco-
piëen van de originele aankoopnota en eventueel de nota van uw laatste servi-
cebeurt als de automaat ouder is dan één jaar.

WAARSCHUWING : Het is gevaarlijk voor ongetrainde of niet gebrevetteerde
personen om de apparatuur die in deze handleiding is beschreven te gebruiken.
Het gebruik van perslucht- (duik)apparatuur door ongekwalificeerde personen of
personen die momenteel niet in opleiding zijn voor een duikbrevet bij een
erkende opleidingsorganisatie, kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel en de
dood.

11. PER E-MAIL CONTACT OPNEMEN MET AQUA LUNG

U kunt contact opnemen met Aqua Lung America via onze website: 
www.aqualung.com

BELANGRIJKE OPMERKING OVER INTERNETVERKOOP 
EN POSTORDER VAN AQUA LUNG PRODUCTEN

Pas op voor detaillisten die onze producten aanbieden op het internet of via
postorder. Deze detaillisten zijn GEEN Geautoriseerde Aqua Lung America
Dealers. Alle Geautoriseerde Aqua Lung America Dealers zijn verplicht een ove-
reenkomst te tekenen die de verkoop van Aqua Lung producten op iedere wijze
anders dan de verkoop over de toonbank uitsluit. Veel Aqua Lung Dealers
adverteren op het internet maar zijn niet toegestaan om de geadverteerde pro-
ducten op een andere wijze aan te bieden dan in de duikshop. Dit is onze garan-
tie dat de producten de pre-sale en after-sales service & ondersteuning krijgen
die ze verdienen. Als u een product heeft gekocht via een onbevoegde detaillist,
geniet u niet van de garantie die we bieden via onze Dealers. Als u twijfelt of een
dealer geautoriseerd is kunt u Aqua Lung America schrijven of bellen.



12. ONDERHOUDSBOEKJE 
Date Nom du Nom du Observations Cachet

magasin technicien
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