Kullanım Kılavuzu

Yüzen mayo çocuğunuzun suyu sevmesini ve yüzmeyi öğrenmesini sağlar. Çocuk suya yavaş yavaş girmelidir.
Boğulmaya karşı korumaz.
Yüzmeyi bilen birinin gözetiminde ve kullanıcın ayağının yere değdiği derinlikte kullanılmalıdır. Özellikle ilk suya girişlerde
kullanılmalı, Plouf mayosundan çocuk sakinken ve normal bir şekilde nefes alıp veriyorken yararlanılabilir. Mayo çocuğun
vücuduna ne kadar iyi oturtulmuşsa o kadar iyidir: Çok büyük mayolardan hiçbir verim alınamaz.
Mayoyu kolay bir şekilde kullanıma hazır hale getirmek için. Önce bacak bölgesini giydirmenizi, sonra kolları geçirip fermuarı
kapamanızı öneriyoruz. Mayoyu çıkarmak için tam tersi prosedürü takip edin.
Yüzen mayonun çocuğun hareketlerinin kısıtlayan can simidi ve kolluklarla hiçbir alakası yoktur. Sadece belli bir adaptasyon
süreci gerektirmektedir. Kullanıcı mayoyu kullandıkça hareketlerine hakim olacak ve kendiliğinden dengesini sağlar duruma
gelecektir.

13138-1 no’lu Avrupa standartlarına uygundur: 2008.
EN 13138-1’e uygundur : 2008.

Yüzme öğrenirken Yüzeyde kalmayı kolaylaştırır
ÇOCUK İÇİN KULLANIMI

SINIF

Kullanıcının suya alışmasını
Sağlar (üzerinde ekipman varken).

A

Kullanıcıyı yüzme hareketlerine Başlatır
Aktif kullanıcı (giyimil)

B

Giyildiğinde Yüzme hareketlerinin
İyileştirilmesine yarar Aktif kullanıcı (giyimli)

C

Kg cinsinden boyut
12-15

15-17

17-19

19-21

21-24

UYARI: Boğulmalara karşı korumaz ANCAK SÜREKLİ GÖZETİM ALTINDA KULLANILMALIDIR

Yapısı ve bakımı
Bu mayo polyetlen maddeden yapılmış olup model ve markası Avrupa standartlarına göre belirlenmiştir. 008778813 et U.S 1
022 510 FibreAir N° 10 3 756 863 lisansıyla
Temiz suda az miktarda sabunla durulayın
Açık havada kurutun
Makinede yıkamayın, ütüleme yapmayın, ters çevirerek güneşte kurutun.
Yüzen mayo bir can yeleği değildir.
30 aydan küçük bir çocuğa giydirilmemelidir.

B sınıfı model C.R.I.T.T. Sanital Sports et Loisirs tarafından test edilmiştir. 86100 CHATELLERAULT 0501 Fransa

UYARI:
Boğulmalara karşı korumaz
ANCAK SÜREKLİ GÖZETİM ALTINDA KULLANILMALIDIR
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