
Καταπληκτική μπάλα-φούσκα 

SLIMEBUB

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

1 x Καταπληκτική μπάλα-φούσκα SLIMEBUB
1 x Φουσκωτός σωλήνας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Υλικό: TPR
Σχήμα: Στρογγυλό
Η μέγιστη πρόσληψη νερού είναι 0,25 m³ και η μέγιστη διάμετρος της γεμάτης μπάλας είναι 0,7 m 
Εύρος χρήσης: Η φουσκωτή μπάλα μπορεί να είναι φουσκωτή και γεμάτη νερό. Μπορείτε να 
παίζετε σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους όλο τον χρόνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

∑ Δεν πρόκειται για μέσο διάσωσης.

∑ Το προϊόν δεν προορίζεται ως βοήθημα κολύμβησης.

∑ Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό στενή επίβλεψη κατά τη χρήση του 
προϊόντος.

∑ Μην αφήνετε το παιδί να δαγκώσει το προϊόν.

∑ Δεν επιτρέπεται να περπατάει ή να πηδάει πάνω στο προϊόν.

∑ Απορρίψτε τη συσκευασία μετά το ξετύλιγμα. Μην αφήνετε το παιδί να παίζει με τη συσκευασία.

∑ Η μπάλα δεν πρέπει να αγγίζει αιχμηρά, τραχιά ή καυτά αντικείμενα και επιφάνειες, όπως πέτρες, 
βελόνες, άσφαλτο, σόμπες.



ΧΡΗΣΗ:

Για φούσκωμα με αέρα:

∑ Βγάλτε την μπάλα φυσαλίδων και τον φουσκωτό 
σωλήνα.

∑ Χρησιμοποιήστε το μικρό ακροφύσιο αέρα (φουσκωτός 
σωλήνας) για να φυσήξετε αέρα στο μικρό άνοιγμα του 
προϊόντος.

∑ Χρησιμοποιήστε το στόμα σας για να φυσήξετε αέρα ή 
χρησιμοποιήστε μια τρόμπα αέρα (δεν περιλαμβάνεται) για να το 
φουσκώσετε. 

Μην το φουσκώσετε πέρα από το μέγιστο μέγεθος, καθώς μπορεί να σπάσει.

Πρόβλημα μεγέθους φουσκώματος: Συνιστάται να φουσκώνει μεταξύ 0,7m-1m σε διάμετρο. Κατά το 
φούσκωμα, συνδέστε την οπή φουσκώματος στη βαλβίδα της μπάλας, μετά πιέστε σφιχτά και μετά 
φουσκώστε! Επειδή το προϊόν διαθέτει βαλβίδα κατά της διαρροής, θα είναι δύσκολο στην αρχή όταν 
χρησιμοποιείτε τρόμπα!

Σημείωση: Συνιστάται η χρήση ηλεκτρικής τρόμπας αέρα!!! Εάν χρησιμοποιείτε συμβατική τρόμπα ή το στόμα 
σας, μπορεί να χρειαστείτε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήστε αργά την τρόμπα για να 
φουσκώσετε την μπάλα σας.

Για το γέμισμα του προϊόντος με νερό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

∑ Τοποθετήστε το ακροφύσιο αέρα στο μικρό άνοιγμα,
∑ Αφαιρέστε το ακροφύσιο αέρα διατηρώντας την οπή ανοιχτή,
∑ Συνδέστε το ακροφύσιο νερού,
∑ Γεμίστε προσεκτικά με νερό,
∑ Αφαιρέστε το ακροφύσιο νερού,
∑ Πιέστε την τρύπα με τα δάχτυλα για να κλείσει.
∑ Η μέγιστη πρόσληψη νερού είναι 0,25 m³ και η μέγιστη διάμετρος της γεμάτης μπάλας είναι 0,7 m.

Σημείωση: όταν φουσκώνετε, μην έχετε αιχμηρά αντικείμενα στο έδαφος!


