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Dziękujemy za zakup produktu wysokiej jakości AIR VUISA.
  Jesteśmy rosnącą rodziną profesjonalistów, której celem jest 
produkcja wysokiej jakości produktów dla szerokiego 
spektrum pilotów. Korzystając z nowoczesnych technologii i 
materiałów najwyższej jakości, naszym celem jest produkcja 
wytrzymałych produktów dla pilotów paralotni, o 
doskonałych parametrach. Bezpieczeństwo jako naszym 
najwyższym priorytetem.
  Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie niniejszej 
instrukcji, ponieważ zawiera ona istotne informacje dotyczące
prawidłowego i bezpiecznego użytkowania naszego produktu,
a także instrukcje dotyczące konserwacji i obsługi.
  Ten podręcznik jest integralną częścią tego systemu 
ratunkowego, więc proszę przekazać go przyszłemu 
właścicielowi, jeśli chcesz go kiedyś sprzedać.
 
Życzymy wszystkiego najlepszego w przyszłych przygodach 
podczas paralotniowych lotów,
Zespół AIR VUISA
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Seria V Light & Easy to najnowocześniejsze systemy ratunkowe do paralotni. 
Stanowią idealną kombinację szybkiego czasu otwierania, niskiej prędkości 
opadania oraz wytrzymałości i lekkości.
 
 
Osiągnęliśmy czas otwarcia krótszy niż 3 sekundy, wykorzystując najnowsze 
technologie w procesie projektowania, kompleksowe testowanie, wykorzystanie 
specjalnego materiału o wysokiej jakości EU 29g / m², wyprodukowanego w UE 
dla AIR VUISA, a także wykorzystanie naszej ekskluzywnej technologii dla 
kontenera czaszy sapadochronu.

Nasz kontener oparty jest na sprawdzonej zasadzie CROSS - jeden punkt, z naszą 
innowacją specjalnego rękawa do dokładnego pakowania linek Dynemma o 
średnicy 1,1 mm. Zapewnia to szybkie i bezpieczne otwarcie spadochronu, bez 
niebezpieczeństwa splątania i zakleszczenia, ale także bardzo łatwe pakowanie.
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Specyfikacja techniczna:
                                                                                                                             

V-Light& Easy       V-105       V-125      V-155     V4Two    Vstir-130

Max.obciążenie       105 kg        125kg        /       /      /
Waga        1.26kg        1.66kg        /         /      /
Powierzchnia        29.5 m2        41.6m2        /       /      /
Prędkość opadania
Max. obciążenie

       6.2m/s        5.8m/s        /       /      /
Ilość Paneli         18         18        /       /      /
Linki centralne          2          2        /       /      /
LFT test LFT AIRT-RG-

074.2013
LFT AIRT-RG-
108.2013        /       /      /

 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
 
• Spadochrony zapasowe AIR VUISA serii V zostały zaprojektowane i 
przetestowane wyłącznie do użytkowania dla pilotów paralotni. Pod żadnym 
pozorem nie należy go używać do skoków spadochronowych. 
• Każdy pilot ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo 
osobiste podczas lotów na paralotni. Ani producent, ani sprzedawca nie mogą
zagwarantować ani być odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pilota. 
Korzystanie z tego systemu ratunkowego odbywa się wyłącznie na własne 
ryzyko. 
• Wszystkie części wyposażenia powinny być sprawdzane przed każdym 
lotem, łącznie z dokładną kontrolą przed lotem.   
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• Niezwykle ważne jest sprawdzenie integralności uprzęży i spadochronu 
przez wykwalifikowaną osobę oraz wykonanie testu próbnego. 
• Rezerwowy spadochron powinien być sprawdzany i przepakowywany 
przez wykwalifikowaną osobę co najmniej raz na 6 miesięcy, aby zapewnić 
prawidłowe działanie. 
• Okres eksploatacji rezerwy wynosi 10 lat, oraz regularne coroczne kontrole 

  

Instrukcje instalacji i pakowania
1. Rozłóż spadochron na całej jego długości na przygotowanej powierzchni 
składaniai pakowania. Znajdź wszystkie pętle u góry czaszy spadochronu, 
znajdujące się na każdym panelu. Weź zapasowy kawałek linki (około 1,5 m 
długości) i przeprowadź ją po przez szyte w pętle, a następnie zawiąż linkę, która 
biegnie przez pętle do solidnego obiektu, tak aby casza spadochronu została 
zabezpieczona, zaciśnięta na obu końcach i rozciągnięta do pełnej długości.
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2. Odszukaj panel nr 1, oddzielaj panele tak, aby równe ilości leżały po 
każdej stronie - jedna połowa po jednej stronie, druga połowa po drugiej.

3. Rozpocznij zamawianie paneli od dołu do góry, pierwszej, a następnie 
drugiej strony, użyj ciężarów jako pomocy
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4. Po dokładnym ułożeniu paneli ułóż linki. Zacznij od taśmy nośnej w 
kierunku napełnienia się czaszy, weź pierwszą linkę obok centralnej linki i 
idź w kierunku czazy spadochronu, powinna pokazać panel 1, a po drugiej 
stronie ostatni numer panelu.
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5. Następująco sprawdzamy zewnętrzne linki, wracamy do taśmy nośnej i bierzemy 
zewnętrzne linki na końcu obu boków taśm i kierujemy się do początku czaszy 
spadochronu, linki trzymane przez nas muszą teraz być na początku napełnienia się 
czaszy spadochronu.
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6. Po sprawdzeniu linek nośnych należy złożyć czaszę spadochronu w kształt
litery "S"
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7. Rozwiąż wierzchołek czaszy, a następnie rozpocznij składanie czaszy w 
formie piramidy zygzakowatej, układając kolumny jedna na drugiej na 
szerokość ręki. Nie zapomnij o usunięciu linki pomocnej w układaniu 
spadochronu z górnej części czaszy!
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8.- ósmy krok wymaga po prostu wstawienia złożonej czaszy spadochronu 
bocznie do konteneru, pozostawiając linki na zewnątrz, aby je zapakować, a 
następnie zamknąć pokrywy konteneru, prowadząc gumową pętlę przez 
otwory na jego pokrywach. 

                
        
                

                

                

                                                                                                                                              
                                                                                                                                              



Użyj narzędzia podobnego do pisaka, aby nie dopuścić do otwarcia   
pojemnika podczas pakowania linek nośnych.
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9. Wreszcie dochodzimy do układania linek nośnych.Układamy je ręcznie lub
za pomocą specjalnego narzędzia do ich układania, jak to pokazano w 
naszym przypadku. W każdym przypadku ważne jest, aby dopasować 
szerokość konteneru z boku, gdzie znajduje się kieszeń do umieszczania 
zgiętych w literę ''S' grup linek, podczas układania ich w uporządkowanym 
rzędzie.
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 10. Zacznij składać linki nośne 20 cm od pętli taśmy nośnej, składając je w wzór "S", 
zabezpieczając każdą pętlę gumową taśmą silikonową.
 
 
Włóż złożone pętle linek do konteneru, jak pokazano na zdjęciach:   
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Teraz, gdy odpowiednio zapakowaliśmy nasz spadochron do kontenera, 
odwróć go na grzbiecie. Z tyłu widać cztery punkty zaczepienia z pętlami do 
połączenia z uchwytem wyciągającym, który wyciąga spadochron z kieszeni 
w uprzęży.
 
 
UWAGA! Po każdym pakowaniu należy przeprowadzić wyzwolnienie 
testowe w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu 
ratunkowego.
 

                         

17

                                                                                                                                              
                                                                                                                                              



 

                   

                   

18

                                                                                                                                              
                                                                                                                                              



                                                                                                      

19

                                                                                                                                              
                                                                                                                                              



Używanie i eksploatacja
 
 
 
 
 
W przypadku zagrożenia podczas lotu, aby aktywować spadochron 
ratowniczy, pilot musi chwycić uchwyt spadochronu i mocno pociągnąć, aby 
wyjąć kontener ze spadochronem z uprzęży, a następnie w ruchu 
wahadłowym wyrzucić cały pakiet z dala od siebie, umożliwiając zwolnienie 
linek i uwolnienie spadochronu z jego wewnętrznego kontenera. Po 
wysunięciu się czaszy z kontenera następuje się jej rozwijanie i napełnienie 
powietrzem.
 Aby przygotować się do prawidłowego posługiwania się spadochronem 
ratowniczym w sytuacjach jego koniecznego użycia, zalecamy prawidłowe 
szkolenie treningowe na ziemi lub nad wodą pod profesjonalnym nadzorem. 
Zalecamy również okresowe ćwiczenie dotarcia do uchwytu spadochronu 
podczas lotu, abyś zawsze wiedział, gdzie jest.
 
 
 
 
Konserwacja
 Aby zapewnić prawidłowy, bezpieczny i długi okres eksploatacji Twojego 
spadochronu ratowniczego, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 • Przechowuj swój spadochron w suchym miejscu w temperaturze 
pokojowej. 
• Nie zostawiaj sprzętu w bagażniku samochodu, szczególnie w słońcu lub w 
temperaturach ujemnych. 
• Jeśli twój zapas zamoczy się, wysusz go w dobrze wentylowanym miejscu, 
poza słońcem, aby zapobiec tworzeniu się pleśni.
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• Jeśli twój spadochron ratowniczy zostanie zabrudzony lub wylądujesz w 
słonej wodzie, używaj tylko słodkiej wody, aby ją umyć. 
• Trzymaj zapas z dala od kwasów, tłuszczów, olejów i farby. 
• Jeśli twój zapas zostanie uszkodzony, naprawy mogą być wykonywane 
wyłącznie przez producenta lub inne upoważnione osoby lub punkty 
serwisowe.
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Uwagi końcowe

Jednym z najważniejszych aspektów dla nas w AIR VUISA jest obsługa 
klienta. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów, 
skontaktuj się z nami bezpośrednio: telefon: +381 37 3501442, +381 61 
2227306 lub e-mail: office@airvuisa.com strona: www.airvuisa.com, a my 
chętnie odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją, 
poniżej znajdziesz raporty z testów dla naszych rezerw z serii V LIGHT & 
EASY.

Zespół AIR VUISA
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                                Raporty z testów
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