
Neverjetna mehurčkasta žoga 

SLIMEBUB

PAKET VSEBUJE: 

1 x neverjetna mehurčkasta žoga SLIMEBUB
1 x pripomoček za napihovanje z nastavkom za vodo in zrak

SPECIFIKACIJE:

Material: TPR
Oblika: okrogla
Žogo lahko napolnite z največ 0,25 m3 vode, največji premer napolnjene žoge pa je 0,7 m. 
Možnosti uporabe: Žogo lahko napihnete ali napolnite z vodo. Primerna je za igranje v zaprtih 
prostorih ali na prostem čez vse leto.

OPOZORILO:

∑ Izdelek ni namenjen reševanju življenj.

∑ Izdelek ni primeren kot pripomoček za plavanje.

∑ Otroci morajo biti med uporabo izdelka pod strogim nadzorom.

∑ Ne pustite otroku, da izdelek grize.

∑ Po izdelku ni dovoljeno hoditi ali skakati.

∑ Po odvijanju izdelka zavrzite embalažo. Ne pustite otroku, da se igra z embalažo.

∑ Žoga naj se ne dotika ostrih, grobih ali vročih predmetov in površin, kot so kamni, igle, asfalt, štedilniki.



UPORABA:

V primeru napihovanja z zrakom:

∑ Odstranite mehurčkasto žogo in pripomoček za 
napihovanje iz embalaže.

∑ Žogo napihnite s pomočjo pripomočka za napihovanje z 
nastavkom za zrak.

∑ Napihnite jo z usti ali s pomočjo zračne črpalke (ni priložena). 

Ne napihujte je preveč, saj lahko poči.

Prekomerna napihnjenost: Priporočljiv premer žoge v primeru napihovanja je med 0,7 m in 1 m. Pri 
napihovanju vstavite pripomoček za napihovanje v ventil, ga močno stisnite in pričnite z napihovanjem. V 
primeru uporabe nožne črpalke lahko na začetku pride do težav pri napihovanju, saj je izdelek opremljen z 
ventilom proti puščanju zraka.

Opomba: Priporočamo uporabo električne črpalke! Pri napihovanju z nožno črpalko ali usti boste morda 
potrebovali več časa. S črpalko počasi napihnite žogo.

V primeru polnjenja z vodo:

∑ Nastavek za zrak vstavite v manjšo odprtino;
∑ Odstranite nastavek za zrak in pazite, da odprtina ostane široko odrta;
∑ V odprtino vstavite nastavek za vodo;
∑ Žogo previdno napolnite z vodo;
∑ Odstranite nastavek za vodo;
∑ S prsti stisnite odprtino, da se zapre.
∑ Žogo lahko napolnite z največ 0,25 m3 vode, največji premer napolnjene žoge pa je 0,7 m.

Opomba: med napihovanjem na tleh se izogibajte ostrim predmetom.


