Manual de utilizare
Costumul de baie plutitor este menit să ajute copilul să se bucure de apă şi să înveţe să înoate. Prin urmare, copilul
trebuie să intre treptat în apă.
Trebuie utilizat întotdeauna sub supravegherea unei persoane competente, care ştie să înoate şi în apă unde copilul
ajunge cu picioarele. Fiţi cu mare atenţie la primele băi, întrucât costumul Plouf are o eficienţă maximă în momentul
în care copilul este calm şi respiră normal. Costumul trebuie să fie cât mai ajustat la corpul copilului : un costum prea
mare anulează orice eficacitate.
Costumul de baie Plouf nu are nimic în comun cu un simplu colac sau cu aripioarele gonflabile care îl jeneaza pe copil
atunci când se mişcă. Este nevoie de o anumită perioadă de adaptare, în special pentru cei mai mici. Pe măsura
trecerii timpului şi odată cu utilizarea lui, copilul îşi va putea controla mişcările şi îşi va găsi echilibrul în mod natural.

Conform cu normativa europeană EN 13138-1:2008
Conform cu EN 13138-1,-2,-3

Ajutor de plutire pentru învăţarea înotului
UTILITATE

CLASA

Familiarizează utilizatorul cu apa
(cu echipamentul pus)

A

Iniţiază utilizatorul activ în mişcările
specifice înotului (cu echipamentul pus)

B

Este menit pentru a fi purtat şi a ameliora
anumite aspecte ale mişcărilor de înot,
utilizator activ (cu echipamentul pus)

C

MĂSURA în kg
12-15

15-17

17-19

19-21

21-24

AVERTISMENT : NU PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA ÎNECULUI

Materiale de fabricaţie şi întreţinerea
Acest costum este fabricat dintr-un material din polietilen, marca şi modelul sunt înregistrate cu numărul
013099638/012105, sub licenţă Fibre Air.
A se spăla cu apă curată şi un pic de săpun.
A se usca în aer liber.
A nu se spăla în maşina de spălat, a nu se usca în uscătorul de rufe, trebuie uscat întors pe dos, la soare.
Nu este potrivit pentru un copil mai mic de 30 de luni.
Costumul de baie plutitor nu este o vesta de salvare.
Model clasa A. Testat de catre C.R.I.T.T Sports et Loisirs nr. 0501

AVERTISMENT

Acest costum de baie plutitor ajută la învingerea teamei de apă şi accelerează învăţarea înotului.
Asiguraţi-vă că dispozitivul este corect poziţionat.
Nu protejează împotriva înecului.
A se utiliza doar sub supravegherea unei persoane competente.
Este obligatorie respectarea baremului de greutate indicat mai sus.
Nu este potrivit pentru copii mai mici de 30 de luni.
Conform cu normativa europeană EN 13138-1: 2008.
CE 01

PLOUF est une marque de GREYSTONE S.A.
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