GEBRUIKSHANDLEIDING
Het drijvende badpak dient om het kind te wennen aan het water en om te leren zwemmen. Het kind moet dus geleidelijk in
het water gaan.
Beschermt niet tegen verdrinking.
Het moet steeds gebruikt worden onder het constante toezicht van een bevoegd persoon die kan zwemmen en in water waar
de gebruiker rondstapt. In het bijzonder tijdens de eerste keren dat hij in het water gaat, want het Plouf-badpak is het
efficiëntst wanneer het kind kalm is en normaal ademt. Het badpak moet zo dicht mogelijk aan het lichaam van het kind
aansluiten: een te groot badpak verliest zijn efficiëntie.
Om het badpak gemakkelijk aan te trekken. Wij raden u aan eerst de benen en daarna de armen door het badpak te steken en
dan de rits te sluiten. Om het uit te trekken, volgt u de omgekeerde procedure.
Het drijvende badpak Plouf is niet te vergelijken met een eenvoudige boei of opblaasarmbandjes die het kind in zijn bewegingen hinderen. Er is een zekere aanpassingstijd nodig. Wanneer hij het meer gebruikt, zal de gebruiker zijn bewegingen
controleren en zijn natuurlijk evenwicht terugvinden.

Conform de Europese norm EN 13138-1 : 2008.
Conform de EN 13138-1 : 2008.

Helpt bij het drijven Het leren zwemmen
KLASSE

TOEPASSING BIJ HET KIND
De gebruiker gewend maken aan
Het water (gedragen uitrusting)

A

De gebruiker leren Zwembewegingen
Actieve gebruiker (gedragen)

B

Bestemd om te worden gedragen en
Bepaalde aspecten te verbeteren Van de
zwembeweging,Actieve gebruiker (gedragen)

C

Gewicht IN kg
12-15

15-17

17-19

19-21

21-24

WAARSCHUWING: BESCHERMT NIET TEGEN VERDRINKING ENKEL TE GEBRUIKEN BIJ CONSTANT TOEZICHT

Samenstelling en onderhoud
• Dit badpak is samengesteld uit polyethyleen, merk en model gedeponeerd Nr. Eur. 008778813 en U.S 1 022 510 Onder
licentie van FibreAir Nr. 10 3 756 863.
• Spoelen met helder water met een beetje zeep.
• Laten drogen aan de open lucht.
• Geen machinewas, noch strijken, omgekeerd drogen in de zon.
Het drijvend badpak is geen reddingsvest.
Niet geschikt voor een kind van minder dan 30 maanden.

Model van klasse B. Getest door het C.R.I.T.T Sports et Loisirs Z.A du SANITAL 86100 CHATELLERAULT 0501
Frankrijk

WAARSCHUWING:
BESCHERMT NIET TEGEN VERDRINKING
ENKEL TE GEBRUIKEN BIJ CONSTANT TOEZICHT
PLOUF est une marque de GREYSTONE S.A.
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