NÁVOD K POUŽITÍ
Dětský neoprén je určen k tomu, aby pomohl dítěti zvyknout si na vodu a naučit se plavat. Dítě musí vcházet do vody
postupně.
Nechrání proti utonutí.
Dětský neoprén musí být vždy používán pod neústálým dohledem kompetentní osoby, která umí plavat a která je ve vodě, kde
dítě dosáhne na dno, a to předevšm při prvním koupání, protože dětský neoprén Plouf zajišťuje maximální ochranu, když je
dítě klidné a má normální dech. Musí co nejvíce přiléhat na tělo dítěte, příliš volný neoprén je bez ochranného účinku.
Pro snadné oblékání dětského neoprénu doporučujeme nejdříve navléknout přes nohy, protáhnout ruce a poté zapnout zip.
Pro sundání zvolte opačný postup.
Dětský neoprén není stejná pomůcka jako plavací kruh nebo nafukovací křidélka, které brání dítěti ve volném pohybu. Dítě si
potřebuje nějakou dobu zvykat na jeho použití při plavání. Během používání bude dítě kontrolovat své pohyby a nalezne
rovnováhu zcela přirozeným způsobem.

V souladu s evropskou normou EN 13138-1 : 2008.
V souladu s EN 13138-1 : 2008.

Napomáhá nadnášení při výuce plavání
TŘÍDA

POUŽITÍ PRO DĚTI
Seznámit uživatele s použitím ve vodě
(s oblečenou výbavou)

A

Naučit uživatele plavecké pohyby Aktivní
uživatel (s oblečenou výbavou)

B

Určen k nošení a
zlepšování určitých plaveckých pohybů
Aktivní uživatel (s oblečenou výbavou)

C

VÁHA v kg
12-15

15-17

17-19

19-21

21-24

UPOZORNĚNÍ: NECHRÁNÍ PROTI UTONUTÍ POUŽÍVEJTE JEN POD STÁLÝM DOZOREM

Složení a údržba
• Tento neoprén je vyroben z polyetylénu, značka a typ N° Eur. 008778813 a U.S 1 022 510
podléhají licenci FibreAir N° 10 3 756 863.
• Vymývání v čisté vodě s malým množstvím mýdla.
• Sušení na čerstvém vzduchu.
• Neprat v pračce, nežehlit, sušit naruby na slunci
Dětský neoprén není záchranná vesta.
Není vhodný pro děti mladší 30 měsíců.

Model třídy B. Testováno společností C.R.I.T.T Sports et Loisirs Z.A du SANITAL 86100 CHATELLERAULT 0501
Francie

UPOZORNĚNÍ:
NECHRÁNÍ PROTI UTONUTÍ
POUŽÍVEJTE JEN POD STÁLÝM DOZOREM
PLOUF est une marque de GREYSTONE S.A.
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