ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Το μαγιό με ενσωματωμένο σωσίβιο προορίζεται να βοηθήσει το παιδί να απολαμβάνει το νερό και να μάθει να κολυμπά. Το
παιδί πρέπει λοιπόν να μπει σταδιακά μέσα στο νερό.
Δεν προστατεύει από πνιγμό.
Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται υπό την συνεχή επίβλεψη ατόμου που ξέρει να κολυμπά καλά και σε βάθος όπου το παιδί
πατώνει, ιδιαίτερα στα πρώτα μπάνια, καθώς το μαγιό Plouf είναι απόλυτα αποδοτικό όταν το παιδί είναι ήρεμο και αναπνέει
κανονικά. Το μαγιό πρέπει να εφαρμόζει όσο το δυνατόν καλύτερα στο σώμα του παιδιού: ένα πολύ μεγάλο μαγιό δεν είναι το
ίδιο αποδοτικό.
Πώς να φορέσετε εύκολα το μαγιό στο παιδί σας. Σας συνιστούμε να περάσετε πρώτα τα πόδια του, έπειτα τα χέρια του και
τέλος, να ανεβάσετε το φερμουάρ. Για να το βγάλετε, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.
Το μαγιό με ενσωματωμένο σωσίβιο Plouf δεν έχει τίποτα κοινό με το απλό σωσίβιο ή τα φουσκωτά μπρατσάκια που
περιορίζουν τις κινήσεις του παιδιού. Απαιτείται κάποιος χρόνος προσαρμογής. Όσο περισσότερο φορά το παιδί το μαγιό,
τόσο περισσότερο θα μπορεί να ελέγχει τις κινήσεις του και να βρει την ισορροπία του τελείως φυσικά.

Σύμφωνο με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13138-1:2008.
Σύμφωνα με το EN 13138-1:2008.

Βοηθά στην πλευστότητα για εκμάθηση κολύμβησης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
Εξοικείωση του χρήστη με
το νερό (εξοπλισμός που φοριέται)

A

Μύηση του χρήστη σε κινήσεις κολύμβησης,
Ενεργός χρήστης (εξοπλισμός που φοριέται)

B

Προορίζεται για να κρατείται και να βελτιώνει
ορισμένες κινήσεις στην κολύμβηση,
Ενεργός χρήστης (εξοπλισμός που κρατείται)

C

ΜΕΓΕΘΟΣ σε kg
12-15

15-17

17-19

19-21

21-24

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΠΝΙΓΜΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Σύνθεση και συντήρηση
- Αυτό το μαγιό είναι φτιαγμένο από πολυαιθυλένιο, σήμα κατατεθέν και κατοχυρωμένο μοντέλο Αριθ. Eur. 008778813 και U.S
1022 510, υπό την άδεια της FibreAir Αριθ. 10 3.756.863.
- Ξέβγαλμα με καθαρό νερό και λίγο σαπούνι.
- Στέγνωμα στον αέρα.
- Απαγορεύεται το πλύσιμο στο πλυντήριο και το σιδέρωμα, στέγνωμα στον ήλιο από την ανάποδη.
Το μαγιό με ενσωματωμένο σωσίβιο δεν είναι σωσίβιο γιλέκο.
Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 30 μηνών.

Μοντέλο κατηγορίας B. Ελεγμένο από την C.R.I.T.T. Sports et Loisirs, Ζώνη Δραστηριοτήτων SANITAL
86100 CHATELLERAULT 0501 Γαλλία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΠΝΙΓΜΟ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
PLOUF est une marque de GREYSTONE S.A.
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