
Невероятна надуваема топка балон 

SLIMEBUB

ОПАКОВКАТА ВКЛЮЧВА: 

1 х Топка балон SLIMEBUB
1 x Тръба за надуване

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: Термопластична гума
Форма: Кръгла
Максималната вместимост на вода е 0,25 куб. м., а максималният диаметър на напълнената топка е 0,7 м 
Възможности за употреба: Надуваемата топка може да се надува и да се пълни с вода. Можете 
да играете на закрито или на открито през цялата година.

ВНИМАНИЕ:

∑ Това не е животоспасяващо устройство.

∑ Продуктът не е предназначен за помощ при плуване.

∑ Децата трябва да бъдат под строг надзор по време на употреба на продукта.

∑ Не позволявайте на детето да хапе продукта.

∑ Не е позволено да стъпвате или да скачате върху продукта.

∑ Изхвърлете опаковката, след като я разопаковате. Не позволявайте на детето да си играе с 
опаковката.

∑ Топката не трябва да докосва остри, груби или горещи предмети и повърхности като камъни, 
игли, асфалт, котлони.



УПОТРЕБА:

За надуване с въздух;

∑ Извадете топката балон и тръбата за надуване.
∑ Използвайте малкия накрайник за въздух (тръбата за 

надуване), за да вкарате въздух в малкия отвор на 
продукта.

∑ Използвайте устата си, за да надувате, или използвайте 
въздушна помпа (не е включена в комплекта). 

Не го раздувайте над максималния размер, тъй като може да се спука.

Размер на надуване: Препоръчително е да се надуе до диаметър между 0,7 и 1 м. Когато надувате, 
вкарайте отвора за надуване към вентила за надуване на топката, след това го стиснете плътно и 
надуйте! Тъй като продуктът има клапан против изпускане на въздух, в началото ще бъде трудно ако се 
използва крачна помпа!

Бележка: Препоръчва се използването на електрическа въздушна помпа! ! ! Ако използвате крачна 
помпа или устата си, може да Ви е необходимо повече време. Бавно надуйте топката с помпата.

За пълнене на продукта с вода следвайте следните стъпки:

∑ Поставете накрайника за въздух в малкия отвор;
∑ Извадете въздушната дюза, като държите отвора широко отворен;
∑ Свържете дюзата за вода;
∑ Напълнете внимателно с вода;
∑ Отстранете дюзата за вода;
∑ Натиснете отвора с пръсти, за да го затворите.
∑ Максималната вместимост на вода е 0,25 куб. м., а максималният диаметър на напълнената 

топка е 0,7 м.

Забележка: при надуване не поставяйте остри предмети на земята!


