Our

Playground!
my responsibility

BITI LASTNIK IN VOZITI SEA-DOO PLOVILO JE ZABAVNO. NAŠA SKUPNA
ODGOVORNOST JE ZAGOTAVLJATI NEVERJETNO IZKUŠNJO ZA VSE.

KOT VOZNIK IN LJUBITELJ
SEADOO PLOVIL SE OBVEZUJEM DA BOM:
IGRAL PO PRAVILIH
• Upošteval lokalna pravila (npr. omejitve glede starosti, zahteve za
licenco itd.)
• Ustrezno uredil zavarovanje in registracijo plovila
• Po potrebi predstavil vse potrebne dokumente (npr. vozniško
dovoljenje, registracijsko kartico, zavarovalno polico itd.)
• Izogibal se vožnji po prepovedanih območjih
• V pristaniščih vozil z zmanjšano hitrostjo in strogo spoštoval omejitve
hitrosti
• Ne bom vozil pod vplivom alkohola ali drog
SPOŠTOVAL NARAVO
• Prepričal se, da je moje vozilo skladno s predpisi (npr. okolijskimi
predpisi)
• Spoštoval favno in floro in prilagodil svojo hitrost na območjih z visoko
gostoto populacije divjih živali
• Skrbel, da vedno odstranim smeti v ustreznem košu za smeti
• Pustil prikolico na označenih parkirnih mestih
SPOŠTOVAL IN SKRBEL ZA OSTALE LJUDI IN PLOVILA
• Spoštoval druga plovila in se držal stran od njih, še posebej, če so
zasidrana
• Pazil na način vožnje
• Držal varno razdaljo od obale in rekreacijska območja, kjer drugi ljudje
plavajo ali se igrajo
• Previden pri uporabi zaganjalnih ramp
• Spoštoval druge uporabnike pri rampi in čakal na svojo vrsto
VOZIL PAMETNO
• Upošteval priporočila proizvajalca za uporabo, ki so navedena v
navodilih za uporabnika in priporočila varnostnih nalepk na vozilu
• Preveril vremenske razmere pred vožnjo
• Spremljal pozorno vetrove na morju in plimovanja
• Poskrbel da imam vedno dovolj goriva in baterije pred vožnjo
• Preveril funkcijo nadzora kot je predvideno
• Vozil z drugimi, saj je tako varneje
VOZIL VARNO
• Upošteval priporočila o varnostni opremi in zaščitni opremi, ki je
opisana v vodilih za uporabo
• Prepričal se, da vsi na krovu nosijo primerna oblačila in PFD (Personal
Floating Device)
• Prepričal se, da je kabel s ključem skuterja ves čas pritrjen na voznikov
PFD, ker prekine vžig motorja, če voznik pade v vodo
• Prinesel vlečno napravo (sidro in vlečno vrv)
• Imel s seboj komunikacijsko napravo (npr. mobilni telefon)

