INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O fato de banho flutuante destina-se a ajudar a criança a apreciar a água e a aprender a nadar. A criança deve por conseguinte
entrar gradualmente na água.
Não protege contra o afogamento.
Deve ser sempre utilizado com vigilância constante de uma pessoa competente que saiba nadar e na água em que o utilizador
tenha pé. Nomeadamente, os primeiros banhos, isto porque o fato de banho Plouf está no máximo da sua eficácia quando a
criança está calma e respira normalmente. O fato de banho deve ser ajustado o mais possível ao corpo da criança: um fato de
banho muito grande retiraria toda a sua eficácia.
Para colocar facilmente o fato de banho. Aconselhamos a enfiar primeiro as pernas, passar os braços, e em seguida, fechar o
fecho. Para o tirar, seguir o processo seguinte:
O fato de banho flutuante Plouf não tem nada de comum com uma simples bóia ou braçadeiras insufláveis que incomodam a
criança nos seus movimentos. É necessário um certo tempo para adaptação. À medida que o utilizar, o utilizador controlará os
seus movimentos e encontrará o seu equilíbrio de forma natural.

Em conformidade com a norma EN 13138-1: 2008.
Em conformidade com a EN 13138-1 : 2008.

Ajuda a flutuar para A aprendizagem na natação
APLICAÇÃO PARA CRIANÇA

CLASSE

Familiarizar o utilizador com
A água ( equipamento vestido )

A

Iniciar o utilizador aos Movimentos de
natação, Utilizador ativo (vestido)

B

Destinado para ser seguro e Melhorar alguns
aspectos Do movimento de natação,
Utilizador ativo (seguro)

C

TAMANHO em kg
12-15

15-17

17-19

19-21

21-24

AVISO : NÃO PROTEGE CONTRA O AFOGAMENTO. SÓ DEVE SER UTILIZADO COM VIGILÂNCIA CONSTANTE

Composição e manutenção
Este fato de banho é composto por um material em polietileno, marca e patente registadas
N° Eur. 008778813 e U.S 1 022 510 Sob licença FibreAir N° 10 3 756 863.
• Enxaguar com água limpa com um pouco de sabão.
• Secar ao ar livre.
• Não lavar na máquina de lavar roupa, nem passar a ferro, secar pelo avesso ao sol.
O fato de banho flutuante não é um colete de salvação.
Não convém a uma criança com menos de 30 meses.

Modelo de classe B. Testado pelo C.R.I.T.T Desportos e Lazeres Z.A do SANITAL 86100 CHATELLERAULT 0501
França

AVISO :
NÃO PROTEGE CONTRA O AFOGAMENTO
SÓ DEVE SER UTILIZADO COM VIGILÂNCIA CONSTANTE
PLOUF est une marque de GREYSTONE S.A.
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