
Úžasná nafukovacia bublinová guľa 

SLIMEBUB

BALENIE OBSAHUJE: 

1 x bublinolopta SLIMEBUB
1 x nafukovacia trubica

ŠPECIFIKÁCIA:

Materiál: TPR
Tvar: Okrúhly
Maximálny odber vody je 0,25 m³ a maximálny priemer naplnenej gule je 0,7 m 
Rozsah použitia: Nafukovacia lopta sa dá nafúknuť a naplniť vodou. Hrať sa s ňou môžete v interiéri 
alebo exteriéri počas celého roka.

UPOZORNENIE:

∑ Toto nie je záchranárske zariadenie.

∑ Výrobok nie je určený ako pomôcka na plávanie.

∑ Počas používania výrobku musia byť deti pod prísnym dohľadom.

∑ Nenechávajte dieťa výrobok hrýzť.

∑ Nie je dovolené chodiť alebo skákať po výrobku.

∑ Po rozbalení obal zlikvidujte. Nenechávajte dieťa hrať sa s obalom.

∑ Lopta sa nesmie dotýkať ostrých, drsných alebo horúcich predmetov a povrchov, ako sú kamene, ihly, 
asfalt, kachle.



POUŽITIE:

Na nafukovanie vzduchom;

∑ Vyberte bublinkovú loptu a nafukovaciu trubicu.
∑ Pomocou malej vzduchovej trysky (nafukovacej trubice) 

vháňajte vzduch do malého otvoru výrobku.
∑ Na nafúknutie použite ústa alebo vzduchovú pumpu (nie 

je súčasťou balenia). 

Nevyfukujte ho nad maximálnu veľkosť, pretože sa môže zlomiť.

Veľkosť inflácie: Odporúča sa loptu nafukovať tak, aby mala priemer 0,7 - 1 m. Pri nafukovaní zasuňte 
nafukovací otvor do nafukovacieho ventilu balóna, potom ho pevne stlačte a potom nafúknite! Pretože výrobok 
má ventil proti úniku, bude to na začiatku pri použití nožnej pumpy ťažké!

Poznámka: Odporúča sa používať elektrické vzduchové čerpadlo! ! ! Ak používate nožnú pumpu alebo ústa, 
zaberie vám to viac času. Pomaly pomocou pumpy nafúknite loptu.

Pri plnení výrobku vodou postupujte podľa nasledujúcich krokov:

∑ Vložte vzduchovú trysku do malého otvoru;
∑ Odstráňte vzduchovú trysku, pričom otvor zostane otvorený;
∑ Pripojte vodnú trysku;
∑ Opatrne ho naplňte vodou;
∑ Odstráňte vodnú trysku;
∑ Stlačte otvor prstami, aby sa uzavrel.
∑ Maximálny odber vody je 0,25 m³ a maximálny priemer naplnenej gule je 0,7 m

Poznámka: pri nafukovaní nemajte na zemi ostré predmety!


