Minge gonflabilă uimitoare
SLIMEBUB

PACHETUL CONȚINE:
1 x Minge gonflabilă SLIMEBUB
1 x Tub de umflare

SPECIFICAȚII:
Material: TPR
Formă: Sferică
Volumul maxim de apă care poate fi introdusă este de 0,25 mc și diametrul maxim al bilei umplute este
de 0,7 m

Gamă largă de utilizări: Mingea gonflabilă poate fi umflată și umplută cu apă. Vă puteți juca cu ea în
interior sau în aer liber tot timpul anului.
AVERTISMENT:
∑

Acesta nu este un dispozitiv de salvare a vieții.

∑

Produsul nu este conceput ca un ajutor pentru înot.

∑

Copiii trebuie să fie supravegheați îndeaproape în timpul utilizării produsului.

∑

Nu lăsați copilul să muște produsul.

∑

Nu este permisă mersul sau săritul pe produs.

∑

Aruncați ambalajul după ce despachetare. Nu lăsați copilul să se joace cu ambalajul.

∑

Mingea nu trebuie să atingă obiecte și suprafețe ascuțite, aspre sau fierbinți, cum ar fi pietre, ace,
asfalt, sobe.

MOD DE UTILIZARE:
Pentru umflarea cu aer;
∑
∑

Scoateți mingea gonflabilă și tubul de umflare.

∑

Folosiți gura pentru a sufla aer sau folosiți o pompă de
aer (nu este inclusă) pentru a umfla mingea.

Folosiți duza mică de aer (tubul de umflare) pentru a sufla aer
în fanta de mici dimensiuni mică a produsului.

Nu umflați peste dimensiunea maximă, deoarece se poate sparge.
Modul de umflare: Se recomandă ca mingea să fie umflată până la un diametru cuprins între 0,7 m și 1 m. La
umflare, conectați tubul de umflare la supapa de umflare a mingii, apoi strângeți bine și apoi umflați! Deoarece
produsul are o supapă anti-pierderi, va fi dificil la început atunci când utilizați o pompă de picior!
Notă: Se recomandă utilizarea unei pompe de aer electrice! ! ! Dacă folosiți o pompă de picior sau gura, este
posibil să aveți nevoie de o perioadă mai lungă de timp. Folosiți pompa cu grijă pentru a umfla mingea.
Pentru a umple produsul cu apă, urmați pașii de mai jos:
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Introduceți duza de aer în fanta de mici dimensiuni;
Scoateți duza de aer în timp ce mențineți gaura larg deschisă;
Atașați duza de apă;
Umpleți cu grijă cu apă;
Îndepărtați duza de apă;
Apăsați gaura cu degetele pentru a o închide.
Volumul maxim de apă care poate fi introdusă este de 0,25 mc și diametrul maxim al bilei umplute
este de 0,7 m

Notă: la umflare, eliminați toate obiectele ascuțite de pe sol!

