
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

MATERAC DMUCHANY DO PŁYWANIA 

SIATECZKOWY BAKŁAŻAN 250 CM XXL 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Tworzywo: PVC 

• Wymiary po napompowaniu: 250 cm x 100 cm 

• Wymiary opakowania: 30 cm x 33 cm 

• max obciążenie: 150 kg 

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 

• Kółko przed złożeniem należy wyczyścić i wysuszyć. 

• Do czyszczeni kółka należy używać mydła i letniej wody. Nie wolno stosować silnych detergentów i 

chemikaliów.  

• Po czyszczeni kółko należy rozłożyć i pozostawić do wyschnięcia.  

• Przed spakowaniem należy upewnić się, że jest suche.  

• Nie należy przechowywać kółka w wysokiej temperaturze i zostawiać na słońcu.  

• Przechowywać w temperaturze pokojowej. 

NAPRAWA 

• Przeczyść i odtłuść dokładnie uszkodzone miejsce. 

• Przyklej łatkę w miejscu uszkodzenia. 

• Koła nie pompuj przez 30 minut po dokonaniu naprawy. 

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE NT BEZPIECZEŃSTWA 

• Produkt odpowiedni dla osób o wadze poniżej 150 kg.  

• Produkt nie jest zabawką. 

• Produkt przeznaczony do nauki pływania nie jest sprzętem, 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 odpowiedni zamknięty.  

• Przed użyciem sprawdzić, czy z koła nie wydobywa się powietrze.  

• Odpowiednie napompowanie i używanie sprzętu są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Nie 

należy nadmiernie nadmuchiwać produktu.  

• Nie gryźć ani nie żuć produktu, ze względu na możliwość odgryzienia kawałków mogących powodować 

ryzyko uduszenia. 

• W przypadku zauważenia, że z koła wydostaje się powietrze natychmiast przerwać korzystanie. 

• 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 korzystaniem niezgodnym 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. 

 

KX6160 Materac dmuchany do pływania siateczkowy bakłażan 250 cm XXL 

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok 

Wyprodukowano w Chinach 


