Návod na používání a údržbu rukávků CHEREK’S
Gratulujeme Vám ke koupi originální plavecké pomůcky pro děti i dospělé.
V závislosti na zvolené variantě jsou rukávky vhodné pro děti od 8 měsíců, dospělé neplavce či zdravotně
postižené. Nyní již udrží Vaše děti hlavu nad vodou! Centrálně umístěný otvor pro paže umožňuje
optimální podporu a kojenci, malé děti, ale i zdravotně postižení, udrží hlavu nad vodou naprosto jistě
a přirozeně.

Výhody rukávků CHEREK’S Kraulquappen®





stabilní plavecká poloha s optimálním nadnášením
bez námahy odlehčená hlava a paže díky ideální nadnášecí síle
i v případě vyfouknutí stále drží dítě nad vodou
dlouhá životnost a materiálová stálost při dodržení pravidel správného použití

Jak správně rukávky nasazovat a sundávat







ruce dítěte prostrčte otvorem v nenafouknutém rukávku a rukávek posuňte až k rameni
šipky na rukávcích mají směřovat k dítěti, tím docílíte, že ventilky směřují dozadu a dítěti
nepřekáží
jemně stiskněte bezpečnostní ventilek u jeho kořene a rukávky nafoukněte do plna. To
poznáte tak, že rukávek dobře sedí na ruce a všechny švy jsou vyhlazeny a bez záhybů.
po nafouknutí nezamačkávejte ventilek do rukávků
po plavání stiskněte bezpečnostní ventilek u jeho kořene a rukávky mírně upusťte; následně
je sundejte z rukou
před uskladněním nechte rukávky volně uschnout, mimo přímé slunce

Důležité provozní informace



rukávky jsou určeny pro děti od 8 měsíců a dospělé podle zvoleného typu
používejte rukávky pouze na ramena







při plavání dbejte na bezpečnost dítěte a nespouštějte z dítěte oči!
rukávky nejsou prostředkem na záchranu života!
používejte rukávky pouze pod trvalým dohledem odpovědné osoby
plastový obal není hračka! Nebezpečí udušení! Udržujte mimo dosah děti!
rukávky se mohou používat pouze v mělké vodě a jen na účel, pro který jsou určeny a ne
žádný jiný. Rukávky jsou určeny jako pomůcka k nadnášení dítěte během koupání. S rukávky
se nesmí skákat ani klouzat do vody. Silným nárazem se rukávky mohou sundat z rukou,
zvláště pokud nejsou správně nafoukané.



nenechávejte rukávky dětem na hraní, rukávky nejsou ani polštářem na sedadlo a už vůbec
ne hračkou, hrozí jejich poškození
při přepravě nestlačujte rukávky na minimum
zabraňte kontaktu s ostrými předměty
pravidelně preventivně kontrolujte sváry, zda nedošlo k jejich porušení










chraňte rukávky před kontaktem s chemikáliemi a saponáty, repelenty, opalovací kosmetikou
po každém použití opláchněte čistou vodou – pokud je potřeba, očistěte vodou s trochou
jemného mýdla
nenechávejte rukávky na prudkém slunci nebo v přehřátém autě
rukávky skladujte vyfouknuté s otevřenými ventily při teplotě od 5 ° C do 50 ° C.
ukousnuté nebo utržené části mohou způsobit udušení!

Jak rukávky opravovat
Rychleschnoucí lepidlo k utěsnění případného poškození při nesprávném použití je možné objednat
společně s rukávky nebo v případě potřeby i dodatečně.





nafouknutý rukávek stiskněte pod vodou, vyhledejte a označte netěsnící místo
důkladně osušte povrch rukávku a na poškozené místo naneste jen jednu malou kapku lepidla
pokud je poškozen šev (svár), naneste tenkou vrstvu lepidla a rukávek položte tak, aby kraje
přiléhaly k sobě. Materiál se následně spojí.
rukávek můžete opět používat 24 hodin po opravě

Upozornění



znehodnocené rukávky odevzdejte do odpadu určeného k recyklaci
datum expirace rukávků je uveden pod mezinárodní tabulkou vedle ikonky přesýpacích hodin.

Výrobcem rukávků CHEREK‘S Kraulquappen® je Bademoden – Sportartikel, Lubomira Cherek, D63071 Offenbach, Heusenstammer Weg 105.
Výhradním dovozcem a prodejcem rukávků CHEREK‘S Kraulquappen® pro ČR je Helena Hakenová,
tel.: 603 402 803, e-mail: info@rukavkycherek.cz
Veškeré podrobné informace o rukávcích, včetně fotogalerie a postupu při reklamaci, naleznete na
webových stránkách https://www.rukavkycherek.cz.

