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DĖMESIO! WAARSCHUWINGEN! ADVARSEL!           ! VÝ STRAHA!
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Informa†ii ale producåtorului

Supapele de la SWIMTRAINER „Classic“ se supun standardelor de 
siguran†å europene. La o presiune interioarå potrivitå, clapa de 
întoarcere previne iesirea bruscå a aerului din camera internå a 
colacului. Clapa de întoarcere poate så îsi piardå forma exactå în 
timpul ambalårii si transportului. Acest defect este automat co-
rectat odatå ce aceste dispozitive ajutåtoare pentru înot au fost 
folosite de câteva ori. A se spåla numai cu apå. Va rugam sa veri-
ficati valvele si innaditurile inainte de fiecare utilizare. In cazul in 
care detectati vreun defect va rugam sa anuntati compania distri-

buitoare sau sa aruncati produsul. A se påstra uscat si desumflat.
SWIMTRAINER „Classic“ nu a fost conceput pentru sårituri 
⁄n apå.

  Dragi pårin†i,
Vå mul†umim cå a†i decis så 
cumpåra†i SWIMTRAINER „Classic“. 

Produsul nostru SWIMTRAINER 
„Classic“ este un ajutor pentru înot, spe-

cial conceput la scolile noastre de înot. A fost 
creat conform maximei „multå distrac†ie în 

siguran†å“. În prima parte o så vå explicåm cum så folosi†i SWIM-
TRAINER „Classic“. În partea a doua o så ne ocupåm de instruc†iunile 
pentru a învå†a cum så înotåm. Chiar dumneavoastrå pute†i så îi 
învå†a†i pe copii dumneavoastrå så se dezvolte de la stadiul în care nu 
stiu så înoate, pânå la cel în care pot så înoate non stop, pentru ceva 
timp. Vå dorim dumneavoastrå si copiilor, så vå distra†i din plin si så 
ave†i succes cu produsele noastre ajutåtoare pentru înot, autorizate.
ACADEMIA FRED SWIM.

Reflexul ⁄nnåscut de broscu†å al copilului

Copii se nasc cu asa numitul reflex de broscu†å, care îi permite 
copilului så se miste liber în apå, în costumul ro‚u SWIMTRAI-
NER „Classic“. Reflexul se pierde de obicei dupå ce copiii înva†å 
så meargå. Cu SWIMTRAINER „Classic“ pute†i så-i ajuta†i pe copiii 
så nu îsi piardå acest reflex sau så îl înve†e din nou si så si-l amin-
teascå. Aceasta îl va ajuta pe copil så înve†e stilul bras mult mai 
usor, mai târziu.

Mi‚carea picioarelor  
la bebelu‚i/ la cei care au ⁄nceput så meargå

Merge†i în spatele copilului si apuca†i-i piciorusele. Îndoi†i si 
întinde†i în mod repetat picioarele relaxate ale copilului dumnea-
voastrå. Fi†i siguri cå degetelele sunt orientate cåtre exterior. De 
fiecare datå când întinde†i/împinge†i picioarele, spune†i 
„broascå“. Exersa†i asta din nou si din nou, între perioadele de 
joacå. Copilul dumneavoastrå va în†elege curând cå: „broascå“= 
împinge. Mai târziu, copilul ar trebui så facå singur în apå miscåri-
le de împingere, de câte ori aude cuvântul „broascå“.

Sugestii de jocuri cu bebelu‚ii

Atrage†i bebelusul cu o jucårie astfel ca el så înve†e reflexul broa-
stei singur. Låsa†i-l så ajungå la  jucårie si repeta†i exerci†iul. Bebe-
lusul va învå†a cu rapiditate så foloseascå constient aceste miscåri 
ale picioarelor. De exemplu, pute†i turna pu†inå apå pe spatele 
bebelusului când sunte†i în apå, folosind un vas mic. Acest sti-
mul, pe spatele foarte sensibil al copiilor, îi face pe marea majo-
ritate så dea din picioare, deplasându-se astfel înainte.

Coordonarea mi‚cårilor bra†elor ‚i picioarelor

Pentru a avea cea mai bunå vedere de ansamblu, iesi†i din pis-
cinå. Imediat ce sesiza†i cå copilul dumneavoastå vrea så întindå 
picioarele, striga†i „Înainte“ sau „Întinde“ – cel pu†in la fiecare 
miscare care trebuie repetatå. Aceasta e cea mai usoarå modali-
tate pentru copil så înve†e coordonarea. Acest exerci†iu ar trebui 
repetat foarte des. Apoi, vå recomandåm, så schimba†i cu colacul 
galben, acesta oferind mai pu†inå miscare în sus si mai mare li-
bertate de miscare în timpul men†inerii echilibrului.

Garan†ie

Perioada de garan†ie este 6 luni. Ea începe de la data cumpårårii. 
Vor fi acceptate doar defectele care se dovedesc a fi cauzate de 
deficien†e ale materialelor sau defecte de produc†ie. Dreptul de 
înlocuire a produsului, nu se aplicå în cazul manevrårii incorecte, 
ignorând instruc†iunile de folosire, sau deterioarare voitå. Dacå 
plângerea este nefondatå, producåtorul are dreptul så cearå o 
sumå corectå, pentru inspectare si expediere. Durata de viata a 
colacului este de aproximativ 2 ani.

Certificare de autorizare

•  Ambalajul respectå directivele de mediu înconjuråtor „Punct verde“
•  Numele directivei: Directiva Comisiei Europene 89/686 EWG
•  Certificat de: TÜV Product Service GmbH, Riedlerstr. 65, 80339 

Munich, numår de cod 0123
• Produsul respectå EN 13.138-1: 2009

Cum så ⁄nvå†åm mi‚cårile bra†elor

Sta†i în apå în fa†a copilului. Palmele mâinilor sunt orientate cu 
fa†a în sus. Copilul ar trebui så punå mâinile cu degetele unite 
între ele si întinse, în mâinile dumneavoastrå. Începe†i cu bra†ele 
copilului atingându-se lângå colac, întinde†i-i bra†ele cåtre înafarå, 
ducându-le cåtre exterior într-o miscare semicircularå, apoi 
repeta†i miscarea. Asigura†i-vå cå degetele copilului råmân întinse 
în timpul întregii miscåri. Pentru a realiza aceasta, †ine†i mâna 
copilului exact ca în imagine.

Umflarea colacului SWIMTRAINER „Classic“

Pentru început umfla†i compartimentul alb. Apoi umfla†i partea 
interioarå a colacului (2a), apoi pe cea exterioarå (2b). Nu uita†i 
så închide†i si så apåsa†i supapele. SWIMTRAINER „Classic“ a fost 
umflat corect, dacå nu prezintå nici o cutå vizibilå. Colacul se 
regleazå la mårimea corpului copilului, sco†ând aer din cele douå  
pår†i ajustabile pe corp.

Tranzi†ia cåtre ⁄notul fårå colac

Copilul dumneavoastrå ar trebui så practice miscårile din bra†e si 
din picioare atât cât e necesar pentru a întåri miscårile. Este im-
portant ca mi‚cårile si respira†ia så fie constante. Acum 
scoate†i pu†in aer din colacul exterior. Copilul trebuie så practice 
din nou. Apoi, mai târziu, pute†i så mai scoate†i pu†in aer, pânå 
când nu mai råmâne aer în acest compartiment. Apoi scoate†i 
aerul din colacul interior si mai apoi din compartimentul de la 
mijloc (de la burtå), în acelasi fel, pânå când colacul nu mai are 
aer deloc în el si poate fi astfel dat jos fårå nici o problemå.

Situa†ii pe care garan†ia nu le acoperå

Datoritå volumului mic de aer din partea de la mijloc (de la bur-
tå), aerul poate iesi dacå supapa este deschiså. Acesta nu este un 
defect de produc†ie si de aceea nu poate face subiectul unei 
plângeri. Dacå se dovedeste cå, îmbinarea s-a rupt atunci când 
copilul a sårit în apå, cererea garan†iei este nefondatå. Toleran†ele 
de produc†ie pot face ca si clamele så nu se închidå imediat. În 
acest caz, apåsa†i limba clamei în sus pânå când auzi†i un clic. 

Informa†ii de avertizare 

1a. Nu previne înecul!
1b. Nu este un dispozitiv de salvare a vie†ii!
1c. A fi folosit sub supravegherea unui adult!
1d. A se umfla complet!
1e. Închide†i si apåsa†i supapele!
1f. A se vedea punctele 3-6
1g .–1i. Pozi†ii de înot

1

Descriere tehnicå

2a. Compartimente interioare
2b. Compartimente exterioare
2c. Partea de mijloc
2d. Centurå de siguran†å

2e. Par†i ajustabile pe corp
2 f. Clame rapide 
2g. Clame rapide
2h. Supape

2

Practica mi‚cårii picioarelor

Ini†ial copilul dumneavoastrå ar trebui så practice aceastå miscare 
a picioarelor pânå când aceastå miscare devine baza pentru pro-
cesul de înot, fårå prea mare efort. Asigura†i-vå, de pe marginea 
piscinei, cå în timpul miscårii de împingere, degetele sunt îndrep-
tate cåtre înafarå. Aråta†i-i copilului aceastå miscare a piciorului în 
mod repetat, la intervale regulate. Copilul ar trebui så repete 
miscarea, pânå ea devine automatå. Numai dupå aceea ar trebui 
ca el så înve†e miscarea bra†ului.
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Cum se ⁄mbracå bebelu‚ul ⁄n SWIMTRAINER
 
Colacul umflat se îmbracå si se dezbracå  în afara apei. Întinde†i 
copilul pe burtå în colac. Bårbia copilului stå pe desenul cu 
broscu†a (1g), cele douå termina†ii ale colacului, infåsoarå spate-
le. Închide†i clama celor douå pår†i ajustabile pe corp (2f). Acum 
trage†i centura de siguran†å peste cap, reglând lungimea centurii 
si apoi plasa†i clama (2g).

43

Cum se ⁄mbracå copilul ⁄n SWIMTRAINER

Colacul umflat este pus si scos, stând în picioare. Pune†i centura 
de siguran†å din fa†å, peste capul copilului. Merge†i în spatele 
copilului. Copilul trebuie så întindå bra†ele în sus. Trage†i cele 
douå pår†i ajustabile peste partea lateralå si închide†i clama (2f). 
Bårbia copilului trebuie så fie la acelasi nivel cu sigla cu broascu†a 

5 6
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Învå†area mi‚cårilor  
cu picioarele ⁄n colacul portocaliu

Merge†i în spatele copilului si prinde†i-i picioarele astfel încât de-
getele dumneavoastrå mari så fie pe partea exterioarå a picio-
arelor lui/tålpii. Asigura†i-vå cå degetele sunt orientate cåtre exte-
rior, astfel ca, for†a de împingere så fie eficientå. Mai întâi îndoi†i 
picioarele, apoi întinde†i picioarele cåtre spate în unghi, apropia†i 
picioarele si îndoi†i-le din nou. Dacå stilul bras este practicat 
corect din punct de vedere tehnic, picioarele sunt „mo-
torul“. Din acest motiv, acest tipar al miscårilor trebuie så 
fie repetat foarte des.

1211

Aplica†ie standard

 

Clasa Culoarea SWIMTRAINER/Vârsta în ani/
Greutatea în kg / livre

rosu/1/4-4/
6-18 kg/
13-40 livreB

✓ ✓ ✓

portocaliu/2-6/
15-30 kg/
33-65 livre

galben/4-8/
20-36 kg/
45-80 livre

Ajutor plutitor pentru a învå†a så îno†i Conform EN 13.138-1: 2009

Prezentarea miscårilor de 
înot purtåtorilor activi

(1g). Regla†i lungimea centurii de siguran†å si închide†i  
clama (2g).RO
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