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INSTRUKCJA OBSŁUGI: 

• Wyciągnij kółko z opakowania 
• Otwórz zawór, ściśnij go i rozpocznij wdmuchiwanie powietrza. Koło można napompować również za 

pomocą 
pompki. 

• Kółko jest prawidłowo napompowana gdy jego powierzchnia jest równa i bez zmarszczek. 
• Po napompowaniu natychmiast zatkaj korek i wciśnij go do środka tak aby nie wystawał. 
• Dzięki temu podczas używania nie zahaczy się i powietrze nie ucieknie. 
• Aby wypuścić powietrze otwórz zawór, ściśnij i zwijaj kółko tak, aby wyszło z niego powietrze. Powietrze 

można wypuścić również za pomocą pompki z funkcją wypompowywania. 
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE: 

• Kółko przed złożeniem należy wyczyścić i wysuszyć 
• Do czyszczenia kółka należy używać mydła i letniej wody. Nie wolno stosować silnych detergentów i 
• chemikaliów. 
• Po czyszczeniu kółko należy rozłożyć i pozostawić do wyschnięcia. 
• Przed spakowaniem kółka należy upewnić się, że jest suche. 
• Nie należy przechowywać w wysokiej temperaturze i nie zostawiać na słońcu. 
• Przechowywać w temperaturze pokojowej 

NAPRAWA: 
• Przeczyść i odtłuść dokładnie uszkodzone miejsce 
• Przyklej łatkę w miejscu uszkodzenia 
• Nie należy pompować przez 30 minut po naprawie 

OSTRZĘŻENIA I INFORMACJA NT BEZPIECZEŃSTWA 
• Produkt odpowiedni dla dzieci o wadze 7kg-20kg 
• Produkt nie jest zabawką; 
• Produkt przeznaczony do nauki pływania nie jest sprzętem ratowniczym, nie chroni przed utonięciem; 
• Stosować wyłącznie pod nadzorem rodziców. 
• Do używania w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod stopami i bezpośrednim 

nadzorem osoby dorosłej; 
• Przed użyciem upewnić się że korek jest odpowiednio zamknięty 
• Przed użyciem sprawdzić czy  z koła nie wydobywa się powietrze. 
• Odpowiednie napompowanie i używanie sprzętu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa, nie 

nadmuchuj nadmiernie; 
• Nie gryźć ani nie żuć produktów, ze względu na możliwość odgryzienia kawałków mogących powodować 

zagrożenie uduszenia 
• W przypadku zauważenia że z koła wydostaje się powietrze zabrać dziecko z wody i zdjąć koło 
• W żadnym wypadku nie korzystać z uszkodzonego koła. 

GWARANCJA: 
• Produkt objęty 12 miesięczną gwarancją 

• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych winą 
użytkownika np. niewłaściwym lub nieumiejętnym posługiwaniem się kołem 
lub korzystanie niezgodnie z przeznaczeniem 

• W przypadku uszkodzenia należy odesłać przedmiot we własnym zakresie do miejsca 
zakupu wraz z załączonym dokumentem zakupu 

• Reklamacje bez ważnego dowodu zakupu nie będą rozpatrywane 


