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VIGYÁZAT! Fulladás ellen nem véd! Az összes légkamrát mindig teljesen fújja fel! 
Csak állandó, szakszerű felügyelet mellett használja! Kizárólas a felkaron viselendő! 
Az úszási segédeszköz összes elemét viselje! A karúszót csak állandó felügyelet mel-
lett használja. Az úszni tudó felügyelő személynek a vízben a gyermek közvetlen kö-
zelében kell lennie. Ez az úszástanulási segítség fulladás ellen nem véd. A gyermeknek 
ezért a vízben állandóan mozognia kell. A karúszót mindig csak a felkarhoz, sohase 
a lábhoz vagy a csuklóhoz erősítse. Nyílt vizekben csak a part közelében használja. 
Mentőkészülékként nem alkalmas. Használat előtt ellenőrizze a tömítettséget. A 
BEMA® Neopren karúszók ftalátmentes lágyítót tartalmazó két felfújható légkam-
rával és neoprénbevonattal rendelkeznek, amely további felhajtóerőt kelt.A BEMA® 
Neopren karúszók az úszástanuláshoz nyújtanak segítséget, és a testen viselendők. 
Hozzásegítik az aktív használót a szükséges úszó mozgások megtanulásához, és 11–30 
kg súlyú, ill. 1–6 éves gyermekek általi használatra szolgálnak. A „Vizsgált biztonság“ 
GS-jel megszerzéséhez szolgáló tanúsítást a TÜV Rheinland LGA Products GmbH, 
Tillystraße 2, D – 90431 Nürnberg, Notified Body Nr. 0197.

Az úszástanulási segédeszközöket használat előtt meg kell vizsgálni tömítettség és 
általános állapot szempontjából. E segédeszközök összes elemének sértetlennek és
kifogástalan állapotúnak kell lennie.

FIGYELEM!
Tilos a termékbe beleharapni, apró részeket leharapni vagy leszakítani és rágni – fulla-
dásveszély lenyelés következtében!

Használati útmutató

Az úszókézelő felvétele:
Nyissa ki a belső kézelő tépőzárát (1. ábra). A karúszót húzza fel a karra, és a lapított 
oldalával befelé nyomja fel a felkaron a hónaljig (2. ábra). A belső kézelőt a tépőzárral 
biztosan rögzítse a felkarhoz, hogy a karúszó ne csúszhasson le (3. ábra) Mindkét 
kamrát addig fújja fel, hogy a felkart ne szorítsák túlságosan (4. ábra). Ismételje meg 
ezt az eljárást a másik karúszóval a másik karon.

Felfújás és leeresztés:
A felfújáshoz először a szelepeket teljesen húzza ki a szelepbetétből, és ezt 
követően a záródugót a szelepnyakból. Ezután szájjal, megfelelő fújtatóval vagy a 
felfúvópumpa-programjából választott légpumpával annyi levegőt fújjon bele, ami 
az egyes kamrákat feszesre megtölti, hogy a lehető legnagyobb felhajtóerőt érje el. 
Sohase alkalmazzon kompresszort vagy sűrített levegőt. A felfújás megkönnyítésére 
a hüvelyk- és mutatóujjával enyhén nyomja össze a szeleptestet. A megtöltés után 
a szelepet a dugóval azonnal zárja be, és nyomja be a felfújt kamrába, hogy csak 
körülbelül 5 mm nyúljon ki a tetejéről (5. ábra). A légkamra kiürítéséhez a szelepet 
húzza ki a szelepülésből, a záródugót pedig a szelepnyakból, és a szelepnyak alján 
lévő visszacsapó berendezést két ujjal nyomja össze, hogy a levegő eltávozhasson. A 
teljes kiürítéshez a légkamrát is nyomja össze. A maximális felhajtóerőt akkor éri el, ha 
mindkét karúszó légkamrái feszesre vannak felfújva.

Speciális funkció:
A BEMA® Neopren karúszó neoprén anyaga kényelmes viseletet biztosít, és kelleme-
sen fekszik a karon. A neoprén ezenkívül pótlólagos felhajtóerőt hoz létre. Az újszerű 
belső kézelő a tépőzár segítségével pontosan hozzáigazítható a kar méretéhez, és 
megakadályozza a karúszó lecsúszását a karról. A BEMA® Neopren karúszó további 
előnye a felhajtóerő csökkentésének lehetősége, ha a gyermek már előrehaladást ért 
el az úszástanulásban. Ehhez eresszen ki némi levegőt a szelepeken át. A felkarhoz 
szilárdan tapadó belső kézelő megakadályozza, hogy az úszókar kisebb levegőnyomás 
esetén lecsússzon a karról.

Biztonsági tanácsokHU
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FIGYELEM
A levegő kieresztésénél vegye figyelembe, hogy ezáltal a gyermeket a víz 
felszínén tartó szükséges felhajtóerőt csökkenti. Ezért valóban csak akkor 
eresszen ki levegőt, ha a gyermek már elegendő úszási képességgel rendel-
kezik, és megfelelő úszómozdulatokkal az úszástanulási segítség kisebb 
felhajtóerejével is képes magát a víz felszínén tartani. A gyermeknek úszás 
közben egy felnőtt folyamatos felügyelete alatt kell lennie. 

Hogy a karúszók a funkciójukat teljesíthessék, igen fontos, hogy a gyermeket 
folyamatos mozgásra késztessük a vízben, mert egyébként az a veszély áll fenn, hogy 
a fejével a vízfelszín alá süllyed. A kisgyermekeket először hagyni kell, hogy termés-
zetes mozgásokat végezzenek, és kutyaúszásban ússzanak. Ily módon rövidesen 
félelem nélkül fognak úszni tanulni. Az idősebb gyermekek azonnal a mellúszás 
karmozdulataival kezdjék; a helyes légzési mód automatikusan követni fogja ezt. 
A BEMA®- Neopren karúszókkal a gyermek a megfelelő úszási helyzetbe kerül. Ez 
automatikusan arra készteti, hogy használja a kezeit. A BEMA® Neopren karúszókkal 
való néhány próbálkozás után a gyermek elegendő önbizalmat nyer, és biztonságos 
érzést szerez a vízben. Mindig ügyeljen arra, hogy a gyermek teste a vízben ne hűljön 
le. Ezzel minden fáradozása kudarcot vallana, hogy a gyermek jól érezze magát. A 
gyermekeket sohasem szabad úszásra kényszeríteni, hanem először hagyni, hogy egy 
kellemes hőmérsékletű vízben örömet leljenek a játékban és csak azután az úszásban.  
A karúszóknak a karról való levételéhez előbb a levegőt a fent leírt módon távolítsa 
el az egyik kamrából, nyissa ki a kézelő tépőzárát, és a karúszót a karnál húzza lefelé. 
Tároláshoz a másik légkamrát is ürítse ki.

Tisztítás és tárolás

Ügyeljen rá, hogy a tépőzáras BEMA® Neopren karúszókat mindig tisztán tartsa. A 
tépőzárban nem lehet szösz stb., mert ez rontja a zár tapadóképességét. A BEMA® 
Neopren karúszók könnyen tisztíthatók. A karúszókat langyos vízben öblítse ki, és 
nedvesen akassza fel száradni. Ehhez a légtelenített belső kamrákat a belső oldal 
tetején lévő nyíláson át veheti ki. Szükség esetén a karúszók enyhe kézi mosószerrel is 
tisztíthatók. Lásd még a karúszón elhelyezett mosási útmutatót. A BEMA® Neopren 
karúszókat a tárolás előtt teljesen szárítsa ki a levegőn. Soha se hagyja őket hosszabb 
ideig napon.  A karúszókat ne szárítsa szárítógépben, ne vasalja, vegyileg ne tisztítsa, 
és ne alkalmazzon fehérítőt. A belső kamrák visszahelyezésénél ügyeljen rá, hogy a 
fóliánál ne legyen szennyeződés vagy kődarab, mert ez felsértheti a fóliát.

Rendeltetésszerű használatot feltételezve a terméket a termék gyártási időpontjától 
számított 4 év elteltével (lásd a sorozatszámot) ki kell cserélni.

Ártalmatlanítás

A termék megfelelő ártalmatlanításáról érdeklődjön helyi hulladék-ártalmatlanító 
vállalatánál.

A termék lejárati ideje: Ha lyukakat, repedéseket vagy szivárgást észlel, dobja el a régi 
terméket, és cserélje ki egy újra.

Figyelem! A cikkbe ne harapjunk bele, alkatrészeit ne harapjuk le, ne tépjük le, és ne 
rágjuk meg – fulladásveszély lenyelés által! Helyes ápolás és tárolás mellett jótállást 
biztosítunk a terméknek a gyártás napjától számított 5 éves élettartamára. Ügyeljen 
arra, hogy a terméket megfelelően pótolja.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő internetes címen:
http://www.happypeople.de/de/86255-Anleitungen
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