
Niesamowita nadmuchiwana bańka 

SLIMEBUB

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 

1 x kulista bańka SLIMEBUB
1 x rurka do nadmuchiwania

SPECYFIKACJA:

Materiał: guma termoplastyczna
Kształt: okrągły
Bańkę można napełnić maksymalnie do 0,25 m³ wody oraz do średnicy 0,7 m. 
Zastosowanie: Bańkę można nadmuchać i napełnić wodą. Można bawić się nią w domu lub na 
zewnątrz przez cały rok.

OSTRZEŻENIE:

∑ To nie jest sprzęt do ratowania życia.

∑ Produkt nie jest przeznaczony jako wyposażenie pomocnicze do pływania.

∑ Dzieci muszą być pod ścisłym nadzorem podczas używania produktu.

∑ Nie należy pozwalać, aby dziecko gryzło produkt.

∑ Niedozwolone jest chodzenie lub skakanie po produkcie.

∑ Po rozpakowaniu produktu należy wyrzucić opakowanie. Nie należy pozwalać, aby dziecko bawiło się 
opakowaniem.

∑ Piłka nie może dotykać ostrych, szorstkich lub gorących przedmiotów i powierzchni, takich jak 
kamienie, igły, asfalt, kuchenka.



UŻYTKOWANIE:

Napełnianie piłki powietrzem

∑ Należy wyjąć bańkę i rurkę do nadmuchiwania.
∑ Należy użyć małej dyszy powietrznej (rurki do 

nadmuchiwania), aby nadmuchać produkt przez mały otwór.
∑ Produkt można nadmuchać ustami lub za pomocą 

pompki (brak w zestawie). 

Nie należy przekraczać maksymalnego rozmiaru podczas nadmuchiwania produktu, ponieważ może on 
pęknąć.

Problem z nadmuchaniem bańki: Zaleca się nadmuchanie bańki do średnicy 0,7 m–1 m. Należy włożyć rurkę do 
nadmuchiwania do wentyla bańki, a następnie mocno ścisnąć i nadmuchać. Produkt ma szczelny wentyl, 
dlatego nadmuchiwanie bańki za pomocą pompki nożnej będzie początkowo trudne!

Uwaga: Zaleca się używanie pompki elektrycznej! Nadmuchiwanie bańki ustami lub za pomocą pompki nożnej 
może trwać dłużej. Należy powoli napompować bańkę za pomocą pompki.

W celu napełnienia produktu wodą należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

∑ Włożyć dyszę powietrzną do małego otworu;
∑ Wyjąć dyszę powietrzną, cały czas pozostawiając otwór szeroko otwarty;
∑ Włożyć dyszę wodną;
∑ Ostrożnie napełnić bańkę wodą;
∑ Wyjąć dyszę wodną;
∑ Ścisnąć otwór palcami, aby go zamknąć.
∑ Bańkę można napełnić maksymalnie do 0,25 m³ wody oraz do średnicy 0,7 m.

Uwaga: podczas nadmuchiwania bańki na ziemi nie mogą znajdować się żadne ostre przedmioty!


