Használati utasítás
A lebegő fürdőruha segít a gyermek vízhez szoktatásában és úszástanításában. A gyermeknek fokozatosan kell
bemennie a vízbe.
A fürdőruhát mindig úszni tudó személy felügyeletével kell használni, aki a gyermek mellett tartózkodik a vízben.
Különösen az első vízben történő használatkor, mivel a Plouf fürdőruha akkor igazán hatékony, ha a gyermek
nyugodt, és normálisan lélegzik. A fürdőruhának a lehető legjobban illeszkednie kell a gyermek testéhez: a túl nagy
méretű fürdőruha hatástalan.
A Plouf fürdőruha nem hasonlítható össze egy egyszerű úszógumival vagy kar úszógumival, amelyek akadályozzák a
gyermek mozgását. Szükség van egy kis időre, amíg a gyermek hozzászokik, különösen az egészen kis gyermekek
esetében. Használata során a gyermek fokozatosan megtanulja ellenőrizni mozdulatait, és megnyugszik.

Megfelel az EN 13138-1:2008 európai szabványnak
Megfelel az EN 13138-1,-2,-3 szabványnak

Úszásoktatási segédeszköz a víz felszínén maradáshoz

FELHASZNÁLÁS

OSZTÁLY

A felhasználó vízhez szoktatása
(testen hordott felszerelés)

A

Bevezetés az úszásba
(testen hordott felszerelés)

B

A víz felszínén maradás és az úszómozdulatok
aktív begyakoroltatása a felhasználóval
(testen hordott felszerelés)

C

MÉRET kg-ban
12-15

15-17

17-19

19-21

21-24

FIGYELMEZTETÉS: NEM VÉD MEG A VÍZBE FULLADÁSTÓL

Összetétele és ápolása
- Ez a Fibre Air márkavédjegyű fürdőruha polietilénből készült, a 013099638/012105 számú licence alapján .
- Öblítés tiszta, enyhén szeres vízben.
- Szárítás szabad levegőn.
Mosógépben nem mosható, gépben nem szárítható, napon kifordítva szárítandó.
30 hónaposnál fiatalabb gyermek esetében nem használható.
A lebegő fürdőruha nem mentőmellény.
A osztályú modell. A C.R.I.T.T Sports et Loisirs n° 0501 által tesztelve

FIGYELMEZTETÉS

- Ez a lebegő fürdőruha segít a víztől való félelem legyőzésében és meggyorsítja az úszástanítást.
Győződjön meg róla, hogy a felszerelés felvétele megfelelően történt.
- Nem véd meg a vízbe fulladástól.
- Csak hozzáértő személy felügyelete mellett alkalmazza.
- A fent megadott testsúlyhatárok betartása kötelező.
- 30 hónapnál fiatalabb gyermek esetében nem használható.
- Megfelel az EN 13138-1: 2003 európai szabványnak.
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