
PLAVECKÁ VESTA SPLASH

Prosím, dejte dítěti čas, aby si zvyklo na typ nadnášení a nošení plavecké vesty. Volný pohyb paží a nohou 
je nezbytný.

Opotřebení
Před použitím zkontrolujte, zda tkanina nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud je materiál 
nebo plavecká vesta poškozená, okamžitě výrobek vyměňte.

Pokyny k péči
Po použití opláchněte ve studené, čisté vodě. Pro usušení nepokládejte výrobek na přímé sluneční světlo. 
Neskladujte ve vlhku. Neperte ani nesušte v sušičce.

Nastavení vztlaku
Vztlak plavecké vesty lze přizpůsobit hmotnosti dítěte. Každý plovák v plavecké vestě má 3 vrstvy pěny. 
Vztlak můžete snížit vyjmutím vrstev pěny. Těžké dítě potřebuje větší vztlak než méně těžké dítě. V každém 
plováku musí být vždy jedna vrstva pěny! Ujistěte se, že plovací vesta nemá příliš velký vztlak, když má dítě 
plovací vestu na sobě. Tím se dítě stane ve vodě nestabilní a plavecká vesta ztratí svou funkčnost.

Nastavení vesty
Rozepněte suchý zip na horní straně zipu. Poté zip otevřete tahem směrem dolů. Než se dítě do vesty 
nasouká, ujistěte se, že je vztlak již přizpůsoben hmotnosti dítěte. Dítě nyní může vložit obě ruce do otvorů 
na ruce. Poté je třeba zip uzavřít jeho vytažením směrem nahoru a poté opět zavřít suchý zip na horní straně
zipu.

Sundání plavecké vesty
Rozepněte suchý zip na horní straně zipu. Poté vestu rozepněte tahem za zip směrem dolů. Dítě nyní může 
vyjmout obě ruce v otvorech na ruce.

Uložte si tyto informace jako referenci pro budoucí použití. Když je třeba výrobek vyměnit, můžete jej 
zlikvidovat jako běžný odpad. Návod k použití vztlakové pomůcky pro plavání třídy B. Určeno k seznámení 
dítěte s plaveckými začátky.

UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze pod dohledem kompetentní dospělé osoby! Není vhodné pro použití na lodích! Nechrání 
před utonutím! Tento výrobek není záchranným prostředkem! Děti by měly být vždy v maximální vzdálenosti 
paže a v doprovodu kompetentní dospělé osoby. Výrobek ztratí svou funkčnost, pokud dojde k poškození 
materiálu, ze kterého je plovací vesta vyrobena, rozkousáním, roztržením nebo jiným způsobem. V důsledku
toho již nelze zaručit bezpečné používání. Okousané nebo odtržené kusy materiálu mohou způsobit 
nebezpečí udušení.
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