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kérjük, FIGYelmeseN olVassa VéGIG
ezT a TájékozTaTó FüzeTeT!
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az első
lélegzet egy
életre szóló
élmény

köszönjük, hogy regisztráltál weboldalunkon a próbamerü-
lésre! reméljük egy életre szóló élményt jelent majd, amikor
először lélegzetet veszel a víz alatt!

Bármilyen kérdéssel kapcsolatban keress az alábbi elérhető-
ségeink egyikén:
Telefon: +36 20 394 1113
E-mail: abazsolt@buvarbazis.hu
www.buvarbazis.hu



mit jelent a
paDi Discover
scuba Diving
kifejezés?

Nálunk több mint egy átlagos 
“intró” merülés, mert:
- 30 perces elméleti képzést adunk, hogy már a legelső alkalommal
tudd mit, miért csinálnak a búvárok,

- ha szeretnéd, megtanítjuk Neked a legfontosabb feladatokat
(maszkürítés, reduktorkeresés, stb.),

- nemzetközi PADI regisztrációt adunk, így tanfolyam esetén
Neked már lesz egy merülésed,

- 24 000 Ft kedvezményben részesülsz, ha a próbamerüléstől
számított 24 órán belül beiratkozol a teljes Open Water Diver
tanfolyamra! A weboldalon  (www.buvarbazis.hu) használd a
DSD24 kuponkódot,

- 24 órán túli beiratkozásnál 10 000 Ft kedvezményben részesülsz!
A weboldalon (www.buvarbazis.hu) használd a DSD10 kuponkódot.



milyen 
felszerelés
lesz rajtaD?

Ugyanazt a felszerelést és kiegészítőket
fogod használni, mint ha a tengeren lennél!

ABC fElSzEREléS
maszk, uszony és lég-
zőcső: segít a víz
alatti látásban és
mozgásban.

NEOPRéN RuhA
segít a test hőjének
megtartásában, segít
elkerülni a kihűlést,
fázást.

PAlACk
12 liter, 200 bar nor-
mál levegőt tartalmaz.
ez a felszínen kb. 170
percre lenne elegendő.

REguláTOR SzETT
biztosítja a levegőt a
palackból, figyelem-
mel kísérhetjük meny-
nyi levegőnk van.

B.C.D. (DzSEkI)
a hátadon tartja a pa-
lackot, valamint a segít-
ségével állíthatod be
a lebegőképességed.

Súly (ólOM)
a test és a neoprén
ruha felhajtóerejét kell
ellensúlyozni, hogy le
tudjunk merülni.



lélegezz 
folyamatosan,
soha ne
tartsD vissza!

Az első szabály a készülékes búvárkodásban:
soha NE tartsd vissza a levegőt!
ha egyetlen dologra kellene emlékezned a
készülékes búvárkodásból akkor legyen ez!
A víz alatt minden méteren nő a nyomás,
amely minden levegővel teli testrészünkre
hatással van. 
ha egy lufit leviszünk 10 méterre a víz alá,
annak mérete a felére zsugorodik.

kérdés: Mi történik a lufival ha a víz alatt
telefújuk levegővel, majd ezek után felhoz-
zuk a felszínre?

Válasz: Mivel a nyomás a felszínen kisebb,
a lufi térfogata megnő, majd kidurran!

mélYséG



egyenlítsD
hallójárataiD
nyomását 
minDen méteren!

akárcsak a repülőgépen, itt is érezni fogod a nyomásváltozást
a füledben. amikor a külső nyomás megnő, a belső nyomást
pótolni kell. erre háromféle módszert javasolunk:

- fogd be az orrod, közben pedig próbálj kifújni rajta levegőt,

-mozgasd az állkapcsod jobbra-balra,

-nyelj egy nagyot.

Amennyiben a nyomást nem sikerült kiegyenlítened, semmi-
képpen ne merülj mélyebbre! Jelezd az oktatód felé, majd menj
egy kicsit feljebb és próbáld újra és újra. Egészen addig míg
nem egyenlítődik ki a nyomás és nem szűnik meg az érzés!

kérdés: hogyan kerül-
hető el a dobhártya sé-
rülése?

Válasz: Egyszerűen csak
egyenlíts!

külső
nyomás

belső  nyomás



a legfontosabb
kézjelek 
amiket 
használunk

oké? oké!
(kérdés és válasz)

segítség
(kar fel le mozgatásával)

kevés a levegőm.

Nem jó, nem oké!

menjünk fel!

elfogyott a levegőm.

állj, maradj itt!

menjünk le!

adj levegőt!



hogyan 
tovább?

Ha elnyerte tetszésedet a discover scuba diving (dsd) program,
ne habozz cselekedni és iratkozz be 24 órán belül a PadI
open Water diver tanfolyamra, mert
- 24 000 Ft kedvezményben részesülsz a tanfolyam árából, 

(a weboldalon használd a DSD24 kuponkódot),
- ezzel jogosultságot szerzel, hogy a világ összes országában

merülj 18 méter mélységig,
- plusz két tanfolyamot (hajóról merülő, valami     t a komputeres

specialitás képzést) kapsz az oWd oktatáshoz.

Az Open Water Diver tanfolyam részleteiért látogass el webol-
dalunkra www.buvarbazis.hu vagy www.buvarleszek.hu. 
bízunk benne, hogy segítünk megszerettetni Veled a búvár-
kodást és közösen fedezzük fel a víz alatti világot!

                              facebook.com/buvarbazis
                              instagram.com/buvarbazis


