MANUAL DE USO

Strój kąpielowy unoszący się na wodzie jest przeznaczony dla dzieci, aby pomóc im polubić wodę i naczyć się pływać. Dziecko
powinno wchodzić do wody stopniowo.
Nie chroni przed utonięciem.
Strój ten musi być używany tylko i wyłącznie pod stałym nadzorem kompetentnej osoby dorosłej, która umie pływa. Osoba
może używać niniejszego stroju tylko na głębokości, na której może stać w wodzie. Strój Plouf może być na przykład używany
do pierwszych kąpieli, maksymalna jego skuteczność jest wtedy kiedy dziecko jest spokojne i oddycha normalnie. Strój
powinien być jak najlepiej dopasowany do ciała dziecka ; strój zbyt duży znacznie ograniczy swoją funkcję.
Aby łatwo nałożyć strój, radzimy najpierw włożyć nogi, przełożyć ramiona, a następnie zamknąć zamek błyskawiczny. Aby go
zdjąć, postepować w odwrotnej kolejności.
Strój kąpielowy Plouf unoszący się na wodzie nie ma nic wspólnego ze zwykłym kołem ratunkowym lub z dmuchanymi
narękawkami do pływania, które przeszkadzają dziecku w wykonywaniu ruchów w wodzie. Wymaga jednak jakiegoś czasu,
aby się do niego przyzwyczaić. W miarę jego używania, użytkownik będzie potrafił kontrolować swoje ruchy i w sposób
naturalny będzie utrzymywał równowagę w wodzie.

Produkt zgodny z normą europejską EN 13138-1 : 2008.
Zgodny z EN 13138-1 : 2008.

Pomoc w unoszeniu się na wodzie Nauka pływania
ZASTOSOWANIE DLA DZIECKA

KLASA

Przyzwyczaić użytkownika do
Woda ( noszone wyposażenie )

A

Rozpocząć naukę Ruchów pływania,
Użytkownik aktywny ( noszony )

B

Przeznaczony do Poprawy niektórych
czynności Ruchów pływania,
Użytkownik aktywny ( strój )

C

OSTRZEŻENIE: NIE CHRONI PRZED UTONIĘCIEM,

ROZMIAR w kg
12-15

15-17

17-19

19-21

21-24

UŻYWAĆ TYLKO POD STAŁYM NADZOREM

Skład i konserwacja
• Niniejszy strój składa się z materiału wykonanego z polietylenu, marka i model zarejestrowane pod Nr Eur. 008778813 i U.S 1
022 510 Licencja na FibreAir Nr 10 3 756 863.
• Płukanie w czystej wodzie z dodatkiem mydła.
• Suszenie na wolnym powietrzu.
• Nie prać w pralce, nie prasować, suszyć na słońcu, na odwrotnej stronie.
Strój kąpielowy unoszący się na wodzie nie pełni funkcji kamizelki ratunkowej.
Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 30 miesięcy.

Model klasy B. Testowany przez C.R.I.T.T Sports et Loisirs Z.A du SANITAL 86100 CHATELLERAULT 0501
Francja

OSTRZEŻENIE:
NIE CHRONI PRZED UTONIĘCIEM,
UŻYWAĆ TYLKO POD STAŁYM NADZOREM
PLOUF est une marque de GREYSTONE S.A.
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