
SPARK AIR – PAUKKULIIVIN KÄYTTÖOHJEET 
 

Lue huolellisesti ennen käyttöä. Soveltuu yli 30kg:lle. 
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1 TIETOJA SPARK AIR LIIVISTÄ 

Spark Air -liivissä käytetään edistynyttä moottoriajoneuvoille kehitettyä turvallisuustekniikkaa. 

Putoamisen sattuessa liivi täyttyy CO2-patruunalla. 

SPARK Air liivi on kevyt turvajärjestelmä, joka on suunniteltu suojaamaan ratsastajia pudotuksen aikana. 

Spark Air Vest on hyvin lähellä ratsastajan vartaloa ja siinä on säädettävä vyö. 

SPARK Air Vest on sertifioitu Alienor-sertifioinnilla (2754), 21 rue Albert Einstein, 86100 Châtellerault, Ranska. 

Tuote on EU 2016/425 -standardin mukainen ja se on sertifioitu asiantuntija-arvioinnilla, standardin 

mukainen Critt Sport Loisirs -protokollalla GEG-001. 

Tarkista osoitteesta http://smartrider.co.il/declaration-of-conformity-SPARK-air-bag/ tuotteen turvallinen ja 

tehokas käyttö ja lue nämä ohjeet huolellisesti ennen SPARK Air liivin käyttöä. 

 

2.1 TURVALLISUUSOHJEET YLEISTÄ 

SPARK Air Vest tarjoaa äärimmäisen suojan ja mukavuuden, mutta huomaa, että mikään turvaliivi ei voi taata 

yksinään täydellistä suojaa - siksi suosittelemme yhdistämään ilmalla täyttyvät tuotteet turvaliiviin EN 13158 

mukaisesti. 

SPARK Air liivi on tarkoitettu hevosurheiluun eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen. 

Takin on oltava asianmukaisesti asennettuna ratsastajan suojelemiseksi. SPARK Air liivi tarjoaa suojaa vain 

täytetyssä tilassa. Pidä ilmalla täyttyvä alue poissa muista esineistä, jotka voivat estää liiviä toimimasta 

kunnolla ja vaarantaa sen tarjoaman suojan. 

Älä irrota takkia tai mitään sen osaa paitsi, jos se on tarpeen koota uudelleen. 

Poista terävät esineet (esim. kynät) taskuista ennen käyttöä. 

Pidä kaukana avotulesta, myös sytytetyistä savukkeista. 

Tarkista takki silmämääräisesti ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita. 

Valtuutetun jakelijan on tarkistettava liivi jokaisen törmäystapahtuman jälkeen tai 10 paineen käytön jälkeen. 

SPARK Air liivin käyttöikä on 5 vuotta jokaisessa liivissä olevasta valmistuspäivästä 

SPARK Air liivillä on yhden vuoden takuu materiaaleille ja työnvalmistukselle. 

Spark Air liivi ja SPARK-patruuna tulisi säilyttää ja käyttää alle 45°C ja yli 0°C. 

 

2.2 TURVALLISUUSOHJEET PATRUUNA 

SPARK CO2 -patruunaa ei voida käyttää uudelleen - kun se on käytetty, se ei enää täytä liiviä ilmalla ja tarjoa 

suojausta. 

Jos SPARK CO2 -patruunassa on reikä, se on käyttökelvoton ja se on vaihdettava. 

Jos SPARK-patruunassa on korroosiojälkiä, vaihda se välittömästi. 

Pidä SPARK-patruunat poissa lasten ulottuvilta. 

 

3.1 TAKIN TIEDOT ENNEN TÄYTTYMISTÄ 

1. TASKU JOKA SISÄLTÄÄ PATRUUNAN 

2. C02 PATRUUNA 

3. AVAINKOTELO  

4. AVAINKUULA 

5. SATULAAN LIITETTÄVÄ HIHNA 

6. SÄÄDETTÄVÄ JOUSTAVA HIHNA  

7. ASENNUSTYÖKALUT  

8. SISÄVYÖ 

 

3.2 TAKIN TIEDOT TÄYTTYESSÄ 

Jos putoaa, avainkuula vetäytyy ulos, mikä aiheuttaa SPARK-patruunan laukeamisen ja liivin täyttymisen. 

Ilmatyynyt on sijoitettu strategisesti viidelle alueelle parhaimman suojan tarjoamiseksi niskalle, rinnalle ja 

selälle. 

1. Täyttynyt kaulus 

2. Kaksi selkätyynyä 

3. Lannetyynyt 

http://smartrider.co.il/declaration-of-conformity-SPARK-air-bag/


4. Sivutyynyt 

5. Rintakehän tyyny 

 

4. KUINKA SE TOIMII 

Ratsastaja kiinnittää SPARK Air -liivin hihnan satulaan. 

Jos ratsastaja putoaa tai hevonen heittää ratsastajan selästä, satulahihna vetää avainkuulan avainkotelostaan.  

Aktivoituessaan, avainkotelo puhkaisee SPARK CO2 -patruunan sinetin. Sitten vapautunut kaasu täyttää 

ilmatyynyt liivissä, luomalla käyttäjälle suojapuskurin ja tarjoamalla jonkin verran iskunvaimennusta. 

Avainkuula vaatii huomattavaa voimaa ulosvetämiseksi. Tämä varmistaa, että ilmaliivi ei häiritse normaalia 

ratsastusta. 

Ratsastaja voi irroittaa paukkuliivinsä satulasta nopeasti yhden napsautuksen vapautusominaisuuden 

ansiosta. 

 

5.1 PAUKKULIIVIN UUDELLEENASENNUS YLEISTIEDOT 

Laita avainkuula avainkoteloon liivin mukana toimitettujen työkalujen avulla. 

Ruuvaa ja poista käytetty CO2-patruuna. 

Varmista, että ilmatyyny on tyhjentynyt. 

Asenna uusi SPARK CO2 -patruuna. Aseta kansi takaisin avainkoteloon. 

 

5.2 PAUKKULIIVIN UUDELLEENASENNUS YKSITYISKOHTAISET VAIHEET 

Hanki sopivan kokoinen kuusiokoloavain ja käyttämätön SPARK CO2 -patruuna. 

Jos et ole varma oikeasta koosta, tarkista kokotaulukko tai ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. 

Aseta kuusiokoloavain avainrasian pohjaan. Avaa metallikansi. 

Työnnä avainkuula avainkotelon reikään. 

Jos se ei sovi, saatat joutua irrottamaan tai kiristämään pohjakannen kuusiokoloavaimella. 

Ruuvaa ja poista käytetty SPARK-patruuna. 

Varmista, että liivi on täysin tyhjentynyt. Levitä liivi etupuoli alaspäin tasaiselle pinnalle ja painele kaikki tyynyt 

läpi, kaiken kaasun poistamiseksi. 

Tuotteen vaurioitumisen välttämiseksi älä rullaa tai taita takkia. 

Varmista, että avainkuula on asetettu oikein ja että pohjakansi on tiukasti kiinni. 

Poista kuusiokoloavain avainkotelosta. 

Asenna uusi, käyttämätön SPARK CO2 -patruuna avainkoteloon. 

Kierrä se tiukasti kiinni, mutta älä kiristä liikaa. 

Liu'uta yhden napsautuksen liitin avainkotelon kannen aukon läpi ja sulje kansi. 

 

6. OIKEAN KOON SOVITTAMINEN 

Oikean käytön ja täydellisen suojauksen varmistamiseksi Air Vest on asennettava oikein. 

Katso mittanauhaa käyttämällä alla olevaa kokotaulukkoa varmistaaksesi, että käytät oikean kokoista Air Vest 

-liiviä. 

Oikein käytettynä liivin tulisi olla riittävän pitkä tarjoamaan suojaa lantioille, kun se on asennettu, mutta sen ei 

tulisi olla liian pitkä, jolloin se osuisi satulaan ratsastuksen aikana. 

Liiviä on käytettävä päällysvaatteena. Sellaisenaan sen pitää mahtua mukavasti ratsastusvaatteidesi päälle. 

Vyötärön kokoa voidaan säätää liivin sisällä olevalla säätimellä. 

 

Kokotaulukko 

Koko XXS  XS  S  M  L  XL  

RINNAN YMPÄRYS 

 

74-82  80-88  86-96  95-105  100-110  110-120  



VYÖTÄRÖN YMPÄRYS 

 

60-68  66-74  72-80  78-86  84-92  94-102  

SELÄN PITUUS 

 

30-33  33-36  36-39  39-42  42-45  45-47  

CO2 PATRUUNA 45g  45g  50g  50g  74g  74g  

       

 

7 LIIVIN HUOLTAMINEN 

Noudata näitä hoito-ohjeita huolellisesti varmistaaksesi tuotteelle pitkän iän ja käyttövarmuuden. 

 

7.1 LIIVIN PUHDISTUS 

Älä pese liiviä. 

Älä upota veteen. 

Jos liivi kastuu, kuivaa se varjossa. 

Tahrojen poistaminen: pyyhi märällä pyyhkeellä tai ripusta paukkuliivi ja suihkuta vettä sen pinnalle varoen, 

ettei avainkotelo kastu. 

 

7.2 LIIVIN VARASTOINTI 

Älä jätä liiviä suoraan auringonvaloon, esim kuumaan ajoneuvoon. 

Suojaa sateelta ja kosteudelta. Ripusta takki taittamisen tai rullaamisen sijaan. 

Ethän varastoi mitään Paukkuliivin päällä. 

 

7.3 VAIHTO TAI KORJAUS 

Kysy valtuutetulta jälleenmyyjältä Air Vestin korjaamisesta tai vaihtamisesta, jos:  

Takki tai sisäkangas hankautuvat tai repeytyvät. Sisäletkut paljastuvat. 

Avainrasia tai SPARK-kaasupatruuna on murtunut tai ruostunut. 

Säädettävä kiinnityshihna satulaan on naarmuuntunut tai kulunut. 

Materiaalissa tapahtuu huomattavia huonontumisia tai värimuutoksia. 

 

 


