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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
!!! Увага – відмова від відповідальності !!!
У зв’язку з невід’ємною небезпекою, пов’язаною з парашутним спортом в цілому та
парашутним спорядженням зокрема, компанія SkyWideSystems (SWS) не надає жодних
гарантій, явних або таких, що маються на увазі.
Ранець був проданий вам з усіма його недоліками та без будь-яких гарантій безпеки. Виробник
(компанія SWS) також відмовляється від відповідальності за будь-які ушкодження або травми,
отримані в результаті відмови або дефекту в конструкції, проектуванні, матеріалах та
виробництві.
Використання цього спорядження або передача його для експлуатації будь-кому означає
відмову від претензій за ушкодження або травми, що стали наслідком такого використання.
Якщо покупець не бажає відмовитися від таких претензій, він повинен повернути ранець
(парашутну систему) до початку експлуатації, протягом 30 днів з моменту продажу, разом з
супроводжувальним листом. В такому разі покупець отримає відшкодування продажної
вартості.
Якщо ви розпочали експлуатацію ранця (парашутної системи) або не повернули його протягом
30 днів з дня продажу – ви приймаєте ризики для себе та відмовляєтеся від будь-яких
претензій до виробника
!!! Користувач приймає весь ризик !!!
!!! Не порушуйте вимог інструкції !!!
Знайте та чітко дотримуйтеся усіх вимог інструкцій, що регламентують використання
парашутного спорядження.
Використовуйте тільки спорядження, зібране та укладене у точній відповідності до інструкції з
експлуатації на дане спорядження, тільки з оригінальних комплектуючих, тільки
кваліфікованим спеціалістом.
Своєчасно замінюйте пошкоджене, зношене або застаріле спорядження.
Ніколи не перевищуйте вимог щодо максимально допустимої ваги, швидкості, а також інших
вимог інструкції на ваше спорядження.
!!! Увага – користувач сам відповідальний за власне життя !!!
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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
1
ПРИЗНАЧЕННЯ
Навчально-тренувальна парашутна система Cadet призначена для початкової повітрянодесантної підготовки та виконання як одиночних, так і групових ознайомлювальних стрибків
через отвір вхідних дверей літака АН-2 та гелікоптера МІ-8 з примусовим розкриттям ранця та
стягуванням камери з купола витяжною парашутною ланкою.
1.2


Тактико-технічні дані парашутної системи
Габаритні розміри парашутної системи, укладеної в ранець
Висота
Ширина
Довжина

не перевищує 23 см
не перевищує 32 см
не перевищує 51 см
від: зріст 150 см, маса 40 кг
до: зріст 200 см, маса 120 кг

Діапазон регулювання
Маса парашутної системи
без переносної сумки
Мінімальна польотна маса
Максимальна польотна маса
Максимальна швидкість десантування













від 80 до 140 км/год
140 км/год

Мінімально безпечна висота застосування з літака (гелікоптера), що летить
горизонтально, на швидкості польоту 80 км/год – 150 м, при цьому зниження на
повністю наповненому парашуті - не менше 8 секунд.
Спосіб розкриття – стягування камери
Перевантаження, що виникають в процесі розкриття, не перевищують 10 од.
Середнє значення вертикальної швидкості зниження, приведене до умов міжнародної
стандартної атмосфери на ділянці 30-35 м до землі:
при польотній масі 50 кг
при польотній масі 160 кг




50 кг
160 кг
250 км/год

Надійна робота при негайному введенні в дію парашутної системи, на висоті до 1500 м
над рівнем моря та приладовій швидкості польоту літального апарату:
гвинтокрилів типу Мі-8
літака Ан-2



не перевищує 12 кг

не більше 3,9 м/с
не більше 6,7 м/с

Стале зниження без обертання та мимовільного розгойдування;
Горизонтальне переміщення методом ковзання шляхом натягу відповідних вільних
кінців підвісної системи.
Втрата висоти при ковзанні за відсутності явищ складання купола;
Працездатність при температурі повітря від мінус 40°С до плюс 40°С
Сумісність з запасними парашутами З-5, З-5 сер. 4, З-6П, ЗПС.
Максимальна швидкість вітру – 7 м/с
Термін переукладання – 6 місяців
Строк служби – без обмежень, в залежності від технічного стану.
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Склад і робота парашутної системи у повітрі

1.3

Таблиця 1
№ п/п

Найменування

Кількість, шт.

1

Витяжна ланка

1

2

Камера

1

3

Купол 101 м2

1

4

Ранець з підвісною системою

1

5

Кріплення запасного парашута

2

6

Сумка для транспортування

1

Примітка

Постачається за
окремим договором
з замовником

Навчально-тренувальна парашутна система Cadet має один варіант застосування –
примусове розкриття ранця та стягування камери з купола витяжною ланкою у відповідності з
малюнком 1.
Малюнок 1. Схема роботи парашутної системи у повітрі

1.
2.
3.
4.
5.

Витяжна ланка
Камера
Купол
Підвісна система
Ранець

При відділенні парашутиста від літального апарату, парашутна система задіюється шляхом
примусового розкриття ранця та стягування камери з купола витяжною ланкою, закріпленою
за допомогою карабіна всередині літального апарату. Під дією маси парашутиста витяжна
ланка витягується та розчековує клапани ранця, потім витягує приєднану до її петлі камеру.
Камера виходить з ранця, а стропи – з гумок. Після витягування строп на всю довжину
відбувається стягування камери з купола парашута. Парашут наповнюється потоком, що
набігає.
Зниження парашутиста відбувається на наповненому парашуті. Витяжна ланка та камера
залишаються в літальному апараті.
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1.4
Устрій та робота складових частин парашутної системи
1.4.1. Купол
Купол круглий, некерований, параболічної форми з подовженою кромкою та проти-виворітною
сіткою (малюнок 2).
Площа купола
101 м2
Номінальний діаметр
10,85 м
Матеріал купола
PIA-C-7020 ripstop nylon
Кількість строп
30
Довжина строп
7,8 м
Матеріал строп
PIA-C-5040 nylon, міцністю 181 кгс
На нижній кромці купола, ліворуч від строп, вказані їхні порядкові номери. На куполі, з
зовнішньої сторони, між стропами 1 - 30 та 15-16 наявне заводське маркування.
Малюнок 2. Купол

1.
2.
3.
4.
5.

Купол
Нижня кромка купола
Проти-виворітна сітка
Стропи
Скоби кріплення строп до вільних кінців
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1.4.2. Ранець з підвісною системою та кріпленням запасного парашута
Підвісна система являється з’єднувальною ланкою між парашутом (куполом зі стропами) та
парашутистом і призначена для зручного розміщення в ній парашутиста.
Ранець призначений для укладки в нього купола зі стропами, укладеними в камеру, та частини
вільних кінців підвісної системи (малюнок 3).
Малюнок 3. Ранець з підвісною системою та кріпленням запасного парашута

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ранець
Вільні кінці
Скоби кріплення запасного парашута
Грудна перемичка
Притяги запасного парашута
Ножні обхвати
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1.4.3. Камера основного парашута
Камера основного парашута призначена для укладки в неї купола з метою упорядкування
введення його в дію (малюнок 4).
Малюнок 4. Камера основного парашута

1.
2.
3.
4.
5.

Камера
Гумки для строп
Клапан запобіжний
Верхній клапан камери основного парашута
Нижній клапан камери основного парашута

1.4.4. Витяжна ланка
Витяжна ланка призначена для примусового розкриття ранця та стягування камери з купола
парашутної системи (малюнок 5).
Малюнок 5. Витяжна ланка

1.
2.
3.
4.

Фал витяжної ланки
Шпилька для зачековки клапанів ранця
Захисний чохол шпильки
Карабін
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2 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
2.1.
Приладдя для укладки парашутної системи
Укладку парашутної системи здійснювати на дерев’яному столі або на похідному полотнищі.
Розміри столу: довжина - 15 м, ширина - 1 м, висота - 1 м.
Поверхня столу повинна бути гладкою та відполірованою. На кінці столу (з торцевого боку)
закріплений дерев’яний кілок для прикріплення до нього петлі-вуздечки купола при укладці.
Комплект інструментів та приладдя для укладки парашутної системи наведений в таблиці 2 у
відповідності до малюнку 6.
Малюнок 6. Комплект інструментів та приладдя

1.
2.
3.
4.
5.

Грузики
Костилі
Полотнище похідне
Затяжка
Полотнище укладочне
Таблиця 2. Комплект інструментів та приладдя
Найменування, опис та призначення

Кількість, шт.

Полотнище похідне розміром 16х1 м призначене для укладки
парашутної системи в польових умовах

1

Полотнище підкладочне розміром 5,50х1,19 м призначене для
запобігання забрудненню купола

1

Костиль металевий для кріплення полотнища до землі

11

Грузик розміром 0,095х0,480 м, наповнений крупним, добре
промитим піском або свинцевим дробом

3

Затяжка

1
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2.1.
ПЕРШИЙ ЕТАП УКЛАДКИ
2.2.1.
Огляд парашутної системи
Перед укладкою парашутну систему ретельно оглянути з метою визначення її придатності до
експлуатації. Огляд та укладку парашутної системи виконують дві людини: укладчик,
відповідальний за укладку, та помічник.
Виявлені дефекти усуваються:
 або заміною непридатних частин запасними;
 або ремонтом власними силами, якщо парашутна система не вимагає заводського
ремонту або переводу в категорію непридатного майна.
Після усунення дефектів парашутна система може бути допущена до експлуатації тільки після
після перевірки її відповідальним фахівцем.
Примітка: Ремонт та заміну частин парашутної системи виконувати у відповідності до
Інструкції з середнього ремонту 24872-91 РС або Інструкції 008-62.
Для огляду парашутну систему дістати з переносної суки, розкласти по всій довжині столу або
похідного полотнища та перевірити наявність усіх частин парашутної системи, необхідних для
стрибка.
Камеру для укладки купола з прив’язаною витяжною ланкою, переносну сумку та приладдя
для укладки розмістити на кінці столу і перейти до огляду.
Огляд парашутної системи здійснюється в такому порядку:
 купол зі стропами;
 ранець з підвісною системою та кріпленням запасного парашута;
 камера;
 витяжна ланка;
2.2.2.
Огляд купола зі стропами
Розкладіть купол парашута на похідному полотнищі так, щоб полотнище з маркуванням
знаходилося згори. Прикріпіть вершину купола парашута за вуздечку до костиля, що утримує
торець укладального полотнища, або до торця столу.
Огляньте на просвіт полотнища по всій поверхні, підіймаючи їх і рухаючись від нижньої кромки
до вершини. При цьому перевірте, чи немає поривів строчок і тканини купола, чи немає плям
невідомого походження.
Розберіть стропи, покладіть полотно одне до другого та натягніть. Огляньте з усіх боків усі
стропи, починаючи від нижньої кромки до пряжок, прокатуючи їх долонями рук на похідному
полотнищі. В разі виявленні петлявості на стропах, заправте її під обплетення стропи за
допомогою голки або при рівномірному натягу стропи.
2.2.3.

Огляд ранця з підвісною системою та кріпленням запасного парашута

Огляньте ранець, перевірте, чи немає плям невідомого походження та поривів.
Перевірте справність ранцевих карабінів, стрічок кріплення запасного парашута.
Особливо ретельно огляньте люверси зачековки клапанів ранця щодо наявності на них
пошкоджень (вм’ятин, зазубрин, корозії, бруду) та петлі зачековки клапанів ранця.
Огляньте підвісну систему, перевірте її металеві деталі: карабіни та їх пружини, пряжки, кільця,
скоби кріплення запасного парашута, шпильку зачековки щодо наявності на них корозії та
інших пошкоджень.
Перевірте цілісність вільних кінців, стрічок та строчок підвісної системи.
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2.2.4.
Огляд камери основного парашута
Огляньте камеру основного парашута, перевірте, чи немає пошкодження тканини основи
камери, фартуха, клапанів. Перевірте гумові соти. В разі розриву гумових сот зніміть та
замініть їх на нові.
2.2.5.
Огляд витяжної ланки
Перевірте цілісність стрічки та строчок витяжної ланки. Огляньте шпильку для зачековки
клапанів ранця та карабін, перевірте, чи немає на них корозії та інших пошкоджень.
2.2.6.
Огляд переносної сумки
Огляньте переносну сумку, перевірте, чи немає плям невідомого походження та поривів.
2.2.
ДРУГИЙ ЕТАП УКЛАДКИ
2.3.1.
Укладка купола основного парашута
Розтягніть купол основного парашута на всю його довжину. Розділіть купол на дві половини
так, щоб перше полотнище знаходилося згори, а стропа 15 з правого боку. Взяти стропу 15 і,
утримуючи її на середині укладального полотнища (столу), перекинути ліву половину купола
на праву сторону столу.
Потім захопити стропу 14 і середину нижньої кромки між строп 15 та 14. Стропу 14 покласти
на стропу 15, а кромку, що знаходиться між ними, складену навпіл, разом з сіткою витягнути
перпендикулярно до строп і також покласти на укладальне полотнище (стіл).
Підрівняти нижню кромку купола, притиснути її і петлі строп до укладального полотнища
(столу). Розрівняти полотнище, прибираючи слабину від нижньої кромки до вершини купола
(малюнок 7).
Малюнок 7. Вирівнювання купола

Потім захопити петлю стропи 13 і середину нижньої кромки між стропами 14 та 13 і повторити
всю операцію укладки чергового полотнища, як вказано вище (малюнок 8).
Аналогічним чином укласти решту лівої половини купола. По закінченню укладки лівої
половини купола покласти по всій довжині складеної частини купола три грузика.
Малюнок 8. Нагортання купола
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Перекинути праву половину купола на складену ліву половину та здійснити укладку правої
половини купола на правій стороні укладального полотнища (столу) аналогічно до укладки
лівої половини, починаючи зі стропи 15, попередньо зсунувши її з середини столу праворуч
0,02 - 0,03 м (малюнок 9).
Малюнок 9. Етапи нагортання купола

2.3.2.
Контроль другого етапу
Перевірити правильність укладки купола. Для цього, утримуючи стропи при нижній кромці
купола, взяти стропи верхніх вільних кінців: стропи 1 та 30 відповідно до малюнка 10 А та,
піднімаючи і розділяючи їх, пройти до нижньої кромки і впевнитися, що укладений купол
ділиться навпіл на верхню та нижню частини, стропи 1 та 30 знаходяться згори, праворуч –
стропа 30, а ліворуч – стропа 1, при цьому кромка купола повинна бути вирівняна відповідно
до малюнка 10 Б.
Малюнок10. Перевірка строп

1.
2.

Стропа №1
Стропа №30

2.3.
ТРЕТІЙ ЕТАП УКЛАДКИ
2.4.1.
Укладка купола парашутної системи в камеру та укладка строп в гумки камери
Зняти вуздечку полюсної частини купола з кілка столу та прив’язати обривну стропу.
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Малюнок 11. Монтаж обривної стропи

1.
2.
3.
4.

Вуздечка полюсної частини купола
Петля витяжної ланки
Камера основного парашута
Обривна стропа

Розташуйте камеру основного парашута гумками догори. Укладіть купол парашута в камеру
відповідно до схеми, вказаної на малюнку 12.
Малюнок 12. Схема укладки купола в камеру основного парашута

Після укладки купола покладіть складену проти-виворітну сітку в камеру на укладений купол
(малюнок 13).
Малюнок 13. Проти-виворітна сітка в камері

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Не заштовхуйте сітку між складаннями купола - це спричинить
пошкодження або порив купола.
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Протягніть середню гумку верхнього клапана камери в середнє вікно нижнього клапана
камери.
Захопіть усі стропи на відстані 15 см від проти-виворітної сітки, сформуйте пучок та зачекуйте
їм середню гумку клапана (малюнок 14 А).
Малюнок 14. Зачековка клапанів камери

Продовжуйте зачековку клапанів камери, зачековуючи спочатку клапан ліворуч (мал. 14 В).
Після зачековки клапанів камери здійсніть укладку строп під гумки відповідно до малюнка 15.
Малюнок 15. Зачековка строп на камері

Здійснюйте зачековку строп доки не залишиться приблизно 1,2 м до пряжок кріплення строп
до вільних кінців, після чого накрийте зачековані стропи запобіжним клапаном та здійсніть
зачековку запобіжного клапана.
2.4.2.
Контроль третього етапу
Перевірити:

правильність зачековки строп на камері;

правильність зачековки клапанів
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2.4.
ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП УКЛАДКИ
2.5.1.
Укладка в ранець та затяжка ранця
Ранець присунути до камери. Розкласти клапани ранця. Укладіть акуратно на дно ранця вільні
кінці підвісної системи та стропи відповідно до малюнка 16, та розправте верхній клапан,
нашитий всередині контейнера.
Малюнок 16. Укладка камери в ранець

Після чого підняти камеру та укласти її в ранець (малюнки 17 і 18).
Малюнок 17. Укладка камери в ранець
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Малюнок 18. Укладка камери в ранець

2.5.2.
Зачековка ранця
Протягнувши затяжку в петлю зачековки клапанів ранця, здійсніть зачековку клапанів ранця в
такій послідовності:
В люверс лівого клапана протягнути затяжку і затягти. Аналогічні маніпуляції здійснити з
нижнім та верхнім клапанами ранця (малюнок 19).
Малюнок 19. Зачекований ранець

Укладіть витяжну ланку в гумки, розташовані на верхньому клапані ранця (малюнок 20), після
чого вкладіть карабін в кишеню, розташовану на верхньому клапані (малюнок 21).
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Малюнок 20. Укладка витяжної ланки з карабіном на верхньому клапані ранця

Малюнок 21. Карабін в кишені

2.5.
ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА
По закінченню укладки парашутної системи здійснити необхідні записи в паспорті парашутної
системи, згідно з правилами ведення паспорта.
2.6.
ПІДГОТОВКА ПАРАШУТНОЇ СИСТЕМИ ДО СТРИБКА
2.7.1.
Одягання та підгонка парашутної системи
Парашутисту одягти парашутну систему на себе, для цього просунути обидві руки, спочатку
ліву, потім праву, у відповідні «вікна», утворені головною лямкою та наспинно-плечовими
обхватами, і застебнути карабіни грудної перемички та ножних обхватів так, щоб пружини
карабінів були обернені всередину (до тіла).
Після одягання провести підгонку підвісної системи таким чином (підгонку підвісної системи
здійснювати без запасного парашута):

відрегулювати за допомогою пряжок ножні обхвати;

відрегулювати за зростом;

відрегулювати грудну перемичку шляхом збільшення або зменшення лямки (мал. 22)
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Малюнок 22

1.
2.
3.
4.

Грудна перемичка
Скоби кріплення запасного парашута
Регулювання за зростом
Ножні обхвати

Правильно підігнана підвісна система не повинна заважати рухам парашутиста та втомлювати
його. Вона повинна щільно облягати тіло, унеможливлюючи зачеплення нею за частини літка,
що виступають, та забезпечувати рівномірне розподілення навантаження по всьому тілу
парашутиста, що виникає при розкритті купола парашута.
2.7.2.
Приєднання запасного парашута
Приєднайте запасний парашут до підвісної системи основного парашута.
Для цього:

Пристебніть ранцеві карабіни до напівкілець, що знаходяться з боків ранця запасного
парашута або за виступи рами жорсткості (малюнок 23 А);

Підтягніть ремені кріплення, підтягуючи основний та запасний парашути один до одного,
після чого ремені кріплення заправте під запасний парашут (малюнок 23Б).
Малюнок 23. Приєднання запасного парашута

1.
2.
3.
4.

Виступи рами жорсткості запасного парашута
Ранцевий карабін
Петля з втулкою проміжної підвісної системи запасного парашута
Скоба кріплення запасного парашута
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Приєднання втулки або петлі вільних кінців проміжної підвісної системи запасного
парашута до скоб
Для цього:
2.7.2.1. Натиснути на шайбу пальця скоби, повернути палець на чверть оберта та витягти
його з корпуса скоби.
2.7.2.2. Покладіть на скобу кріплення петлю з втулкою або без втулки проміжної підвісної
системи запасного парашута таким чином, щоб отвір петлі з втулкою співпадав з отворами
скоби.
2.7.2.3. Вставити палець в отвори, натиснути на шайбу пальця та повернути палець на
чверть оберта до повного потрапляння вушок в своє гніздо.
2.7.2.4. Вставити шпильки фіксатора на всю довжину в отвори скоби і всередину петлі з
втулкою вільного кінця проміжної підвісної системи відповідно до малюнків 24 А, 24 Б.
Малюнок 24. Монтаж проміжної підвісної системи запасного парашута до підвісної
системи основного парашута

2.7.
ОГЛЯД ПАРАШУТНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕД ПОСАДКОЮ В ЛІТАК
Перевірити правильність:

підгонки підвісної системи та застібання карабінів ножних обхватів та грудної перемички;

зачековки клапанів ранця витяжною ланкою та розташування витяжної ланки під
гумками.

Перевірити у запасного парашута приєднання лямок проміжної підвісної системи до скоб
кріплення ранця за допомогою стрічок кріплення запасного парашута, зачековку клапанів
ранця.
2.8.
2.9.1

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ДІЙ ПАРАШУТИСТА У ПОВІТРІ
Після розкриття парашута парашутист переміщується відносно землі під дією вітру.

Додаткове горизонтальне переміщення в один з боків: вперед, назад, праворуч або ліворуч
парашутист може здійснювати шляхом натягу відповідної пари вільних кінців. Для цього
необхідно взятися руками за пряжки кріплення строп потрібної пари вільних кінців, підтягнути
їх до себе, до рівня плечей і утримувати їх для здійснення ковзання купола в потрібному
напрямку.
Додаткове горизонтальне переміщення забезпечує парашутисту можливість відходу від
перешкод та вибору безпечної ділянки приземлення.
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2.9.
ЗБІРКА ПАРАШУТНОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ ПРИЗЕМЛЕННЯ
Збірку парашутної системи в сумку на майданчику приземлення виконати негайно після
приземлення з огляду на шкідливу дію сонячних променів на текстильні матеріали.
Парашутну систему зібрати в такому порядку:
2.10.1. Звільнитися від підвісної системи;
2.10.2. Витягти купол за полюсну вуздечку на всю довжину та струснути відповідно до
малюнка 25;
Малюнок 25. Витягування купола

1.
2.
2.10.3.

Купол основного парашута
Стропи основного парашута

Купол згорнути відповідно до малюнка 26 А;
Малюнок 26. Збирання парашутної системи

2.10.4.

Стропи зібрати відповідно до малюнка 26 Б, підходячи до підвісної системи;

2.10.5. Після цього парашутну систему вкласти в переносну сумку в такому порядку:
посередині сумки покласти на ребро ранець основної парашутної системи, по одну сторону
якого покласти підвісну систему і запасний парашут, а по іншу, з внутрішнього боку дна ранця
– купол основної парашутної системи зі стропами.
Якщо в процесі стрибка був розкритий запасний парашут, його купол згорнути в тому самому
порядку, як купол основної парашутної системи, вкласти обидва купола в переносну сумку з
одного боку, а підвісні системи – до іншого, відділяючи куполи від підвісних систем ранцями.
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ЗБЕРІГАННЯ
Парашутна система виготовляється в основному з нейлона. Незважаючи на його високу
міцність та стійкість до зовнішніх впливів, його все ж можна пошкодити такими реагентами:

Сонячне світло
Ультрафіолетове випромінювання досить швидко і незворотньо руйнує нейлон. Намагайтеся
якомога менше піддавати вашу систему дії прямих сонячних променів.

Кислоти
Кислоти пошкоджують нейлон. Не допускайте потрапляння кислот на вашу парашутну
систему. Не кладіть її на підлогу в авіаційних ангарах, біля акумуляторів, та в інших місцях, де
може бути присутня кислота. Якщо кислота потрапила на ранець, промийте його великою
кількістю теплої мильної води. До цього часу можете використати харчову соду щоб
нейтралізувати дію кислоти. Якщо кислота потрапила (або могла потрапити) на парашутну
систему – обов’язково доправте її рігеру для повного та ретельного огляду.

Олія, жир
Більшість олій не пошкоджують нейлон, вони його просто забруднюють. Рігер, використовуючи
правильні мийні засоби, зможе відчистити такі плями.

Вода
Вода не пошкоджує нейлон прямо. Але тривала дія прісної води може призвести до
зменшення міцності силових стрічок, а також деякі стрічки та тканини можуть полиняти.
Солона вода пошкоджує нейлон через утворення в його структурі кристалів солі. При
потраплянні в солону воду, якомога швидше промийте систему великою кількістю прісної води.
Сушити систему після потрапляння води слід в місцях, де забезпечена циркуляція повітря та
не потрапляє пряме сонячне світло.

Бруд
Бруд може пошкоджувати нейлон. При потраплянні в бруд, дочекайтеся його висихання, і
очистіть щіткою.

Пісок
Пісок дуже швидко пошкоджує нейлон. Тривала дія піску значно зменшує строк служби
парашутного спорядження. Якщо ви виконуєте стрибки в таких умовах - бажано
використовувати укладальні столи для укладки.

Абразиви
Нейлон швидко пошкоджується, коли піддається дії абразивних матеріалів. Уникайте
протягування системи, як після приземлення, так і під час укладки.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Інформація та сертифікації, викладені в даній інструкції, ефективні на момент публікації.
Компанія SWS лишає за собою право вносити в навчально-тренувальну парашутну систему
CADET зміни, без додаткових повідомлень та попереджень.

КООРДИНАТИ КОМПАНІЇ

Телефон

Україна,
Київ 02175
а\с 77
Україна,
Київ
вул. Бориспільська 9
Завод «Будмаш», корпус 111,
6 поверх, оф. 603
+380 67 210-00-44

Електронна адреса

info@sws.aero

Вебсайт

www.sws.aero

Поштова адреса

Фізична адреса виробництва
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