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Πληροφορίες απο τον κατασκευαστή

Η βαλβίδες του  SWIMTRAINER „Classic“ συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
ασφαλείας της ΕΕ και της Αυστραλίας. Σε κατάλληλη εσωτερική πίεση το 
κλαπέ εμποδίζει την ξαφνική διαρροή αέρα από την σαμπρέλα. Το κλαπέ 
μπορεί να χάσει το ακριβές σχήμα του κατά στη συσκευασία και την 
μεταφορά. Αυτό διορθώνεται αυτόματα όταν το βοήθημα κολύμβησης 
χρησιμοποιείται αρκετές φορές. Καθαρίζετε με νερό μόνο. Παρακαλούμε 
ελέγξε τις βαλβίδες και τις ραφές για διαρροή πριν από κάθε χρήση. Αν 
βρείτε κάποιο ελάττωμα παραπονεθείτε για το προϊόν ή πετάξτε το. 
Αποθηκευέται στεγνό και ξεφούσκωτο. Το SWIMTRAINER „Classic“ δεν 
είναι σχεδιασμένο για βουτιές στο νερό.

Αγαπητοί γονείς,
Σας ευχαριστούμε για την απόφασή 
σας να αγοράσετε το σωσίβιό μας 

SWIMTRAINER “Classic”. Το σωσίβιο 
SWIMTRAINER “Classic” είναι ένα βοήθημα 

κολύμβησης ειδικά σχεδιασμένο στις σχολές 
μας κολύμβησης. Σχεδιάστηκε με γνώμονα το σκοπό 

«περισσότερη διασκέδαση με ασφάλεια». Στο πρώτο μέρος θα σας 
εξηγήσουμε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SWIMTRAINER “Classic”. 
Το δεύτερο μέρος περιέχει οδηγίες για το πως να μάθετε κολύμβηση. Εσείς 
οι ίδιοι μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να εξελιχθεί από μη κολυμβητής 
σε ένα παιδί που μπορεί να κολυμπά χωρίς διάλειμμα για αρκετή ώρα. 
Ευχόμαστε σε εσάς και στο παιδί σας καλή διασκέδαση και επιτυχία με το 
πατενταρισμένο σωσίβιό μας. 
Φιλικά, Ακαδημία Κολύμβησης FREDS

Η κίνηση των ποδιών σε βρέφη και νήπια  

Σταθείτε πίσω από το παιδί σας και πίαστε τα πόδια του. Λυγίστε και 
τεντώστε συνεχώς τα χαλαρωμενα πόδια του παιδιού σας. Βεβαιωθείτε οτι οι 
μύτες των ποδιών κοιτάνε προς τα έξω. Κάθε φορά που λυγίζετε/ τεντώνετε 
τα πόδια του, πείτε „βατραχάκι“. Επαναλαμβάνετε συνέχεια στα διαλείμματα 
του παιχνιδιού. Το παιδί σας σύντομα θα κατανοήσει:  „βατραχάκι“ = 
απομακρύνομαι. Αργότερα το παιδί θα πρέπει να εκτελέσει τις κινήσεις 
αυτές στο νερό μόνο του όποτε ακούσει τη λέξη „βατραχάκι“.

Προτάσεις για παιχνιδια με βρέφη/ νήπια

Δελεάστε το παιδί σας με ενα παιχνιδάκι για να  εκτελέσει την 
αντανακλαστική  κίνηση εντελώς μονο του. Αφήστε το παιδί να φθάσει στο 
παιχνιδάκι και επαναλάβετε την ασκήση. Το παιδί σας σύντομα θα μάθει να 
χρησιμοποιήσει συνειδητά τις κινήσεις των ποδιών. Για παράδειγμα χύνετε 
νερό στην πλάτη του μωρού με ένα ποτηστήρι, ενώ βρίσκεται στο νερό. 
Αυτή η διέγερση στην πολύ ευαίσθητη πλάτη του μωρού κάνει τα 
περισσότερα παιδιά να κλωτσάνε, και έτσι να προχωρήσουν προς τα εμπρός.

Μαθαίνοντας την κίνηση  
των ποδιών στην Πορτοκαλί Κουλούρα

Σταθείτε πίσω από το παιδί σας και πίαστε τα πόδια του ώστε οι αντίχειρες 
σας να είναι στο εξωτερικό των πελμάτων του. Βεβαιωθείτε οτι οι μύτες των 
ποδιών κοιτάνε προς τα έξω ώστε η κινητήρια δύναμη να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Πρώτα λυγείστε τα πόδια του, μετά 
τεντώστε τα πόδια προς τα πίσω,  σε μια γωνία, κλείστε τα πόδια και μετά 
λυγείστε τα ξανά. Αν το πρόσθιο εκτελείται τεχνικά σωστά, τα πόδια 
είναι ο „κινητήρας“. Για το λόγο αυτό, αυτό το μοντέλο κίνησης 
πρέπει να επαναλαμβάνεται πολύ συχνά.

Συντονίζοντας την κίνηση των χεριών και των ποδιών 

Για να έχετε καλύτερη εικόνα, βγείτε απο το νερό. Μόλις δείτε οτι το παιδί 
σας θέλει να τεντώσει τα πόδια του, πείτε „Εμπρός“ ή „Τεντώσου“ – αρχικά 
κάθε φορά που πρέπει να επαναλάβει την κίνηση. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος 
για να μάθει το συντονισμό το παιδί σας. Αυτή η άσκηση θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται πολύ συχνά.  Συνιστάμε μετά να  περάσετε στην Κίτρινη 
Κουλούρα, γιατί παρέχει λιγότερη ανοδική ώθηση και περισσότερη 
ελευθερία κινήσεων, ενώ διατήρει τη σταθερότητα.

Εγγύηση

Η περίοδος εγγύησης είναι 6 μηνών απο την ημερομηνία αγοράς. 
Θα αποδέχονται μόνο τα ελαττώματα όπου αποδεδειγμένα 
προέρχονται από ελαττωματικό υλικό ή κατασκευή. Το δικαίωμα 
αντικατάστασης δεν ισχυεί αν η βλάβη οφείλεται σε  λανθασμένο 
χειρισμό, αγνοώντας τις οδηγίες χρήσεως, ή  εκ προθέσεως φθορά. 
Αν το παράπονο είναι αβάσιμο, ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα 
να χρεώσει ενα εύλογο ποσό για την επιθεώρηση και την αποστολή. 
Ο χρόνος ζωής του είναι περίπου 2 χρόνια.

Φορείς Πιστοποιήσης 

• Η συσκευασία συμμορφώνεται με τις περιβαλλοντικές κατευθυντήριες οδηγίες
   του „Green spot“
• Ονομασία της Οδηγίας: Κατευθυντήρια Οδηγία της Ευρωπαικής Επιτροπής 
   89/686 EWG
•  Οργανισμός δοκιμών: TÜV Product Service GmbH, Riedlerstr. 65, 80339 

Munich, κωδικός αρ. 0123
• Το προϊόν συμμορφφώνεται με το EN 13.138-1: 2009 και AS 1900-2002
  Βοηθήματα επίπλευσης για την εξοικίωση και  την εκπαίδευση στην   
  κολύμβηση 

Εξασκηση της κίνησης των ποδιών 

Το παιδί σας θα πρέπει αρχικά να εξασκείται μόνο σε αυτή την κίνηση των 
ποδιών δεδομένου ότι η κίνηση αυτή αποτελεί τη βάση για να κολυμπάει 
χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Βεβαιωθείτε από απόσταση ότι οι μύτες των 
ποδίων κοιτάνε προς τα έξω κατά την προωθητική κίνηση. Δείξτε τακτικά 
αυτή την κίνηση των ποδιών στο παιδί. Το παιδί σας θα πρέπει να 
επαναλαμβάνει αυτή την κίνηση  μέχρι να γίνει αυτόματη. Μέχρι τότε το 
παιδί δεν θα πρέπει να μάθει την κίνηση των χεριών. 

Μαθαίνοντας την κίνηση των χεριών

Σταθείτε μπροστά στο παιδί σας μεσα στο νερό, με τις παλάμες σας να 
κοιτάνε προς τα πάνω. Το παιδί θα πρέπει να ακουμπαεί τα χέρια του, με 
κλειστά και τεντομένα δάχτυλα, πάνω στις παλάμες σας. Ξεκινήστε με το χέρι 
του παιδιού κοντά στην κουλούρα, τεντώστε τα χέρια, κινήστε τα προς τα 
έξω με μια ημικυκλική κίνηση, και επαναλάβετε. Βεβαιωθείτε ότι τα δάκτυλα 
του παιδιού σας παραμένουν τεντωμένα κατά την κίνηση και για να το 
επιτυγχάνετε, κρατείστε το χέρι του παιδίου σας όπως απεικονίζεται.

Πως να φορέσετε το SWIMTRAINER σε βρέφη 
 
Φοράμε και βγάζουμε την φουσκωμένη κουλούρα έξω από το νερό. 
Τοποθετείστε το βρέφος σας μέσα στην κουλούρα ώστε να την ακουμπήσει 
με το στομάχι. Το σαγόνι του βρέφους ακουμπάει στο λογότυπο με το 
βατραχάκι (1g), και οι δυο άκρες τις κουλούρας κλείνουν απο πίσω του. 
Ασφαλείστε το κλιπ των δυο εξαρτήματων σώματος (2f). Τώρα τραβήξτε τη 
ζώνη ασφαλείας πάνω από το κεφάλι, προσαρμόστε το μήκος της ζώνης και 
κλείστε το κούμπωμα (2g).

Πως να φορέσετε το SWIMTRAINER σε νήπια

Φοράμε και βγάζουμε την φουσκωμένη κουλούρα σε όρθια θέση. Περάστε 
τη ζώνη ασφαλείας πάνω απο το κεφάλι του νηπίου, από μπροστά. Σταθείτε 
πίσω απο το παιδί σας. Το παιδί πρέπει να τεντώσει τα χέρια του προς τα πάνω. 
Τραβήξτε τα 2 εξαρτήματα σώματος από πλάγια και κλείστε το κλίπ (2f). Το 

Προφυλάξεις 

1a. Δεν αποτρέπει τον πνιγμό!
1b. Δεν αποτελεί σωστικό εξοπλισμό!
1c.  Το παιδί πρέπει να επιβλέπεται από ενήλικα σε απόσταση που  

πάντα να μπορεί να το πιάσει με το χέρι του!
1d. Φουσκώστε πλήρως!
1e. Κλείστε και αποσυμπιέστε τις βαλβίδες!
1f. Διαβάστε τα σημεία 3-6
1g. + 1h. Στάση Κολύμβησης!

Τεχνκή περιγραφή

2a. Εσωτερική σαμπρέλα
2b. Εξωτερική σαμπρέλα
2c. Εξάρτημα για την κοιλιά
2d. Ζώνη ασφαλείας

2e. Εξαρτήματα σώματος
2f. Κλιπ
2g. Κλιπ
2h. Βαλβίδες

Πως να φουσκώσετε το SWIMTRAINER „Classic“

Πρώτα φουσκώστε τις λευκές σαμπρέλες. Μετά φουσκώστε  πρώτα την 
εσωτερική (2a) και έπειτα την εξωτερική σαμπρέλα (2b) της κουλούρας. 
Μην ξεχάσετε να κλείσετε και να πιέστε μέσα τις βαλβίδες. Το SWIMTRAINER 
„Classic“ έχει ετοιμαστεί κατάλληλα αν δεν εμφανίζει ζάρες στην κουλούρα. 
Η κουλούρα προσαρμόζεται στο μεγεθος του σώματος του παιδιού 
ξεφουσκώνοντας κατάλληλα τα δυο εξαρτήματα του σώματος.

Μετάβαση στην ελεύθερη κολύμβηση

Το παιδί σας θα πρέπει να εξασκείται στις κινήσεις των χεριών και των ποδιών 
όσο χρειαστεί να ενισχύσει τις κινήσεις του. Είναι σημαντικό οι κινήσεις και η 
αναπνοή να είναι σταθερές. Ξεφουσκώστε λίγο την εξωτερική κουλούρα. Το 
παιδί θα πρέπει να εξασκείται ξανά. Αργότερα μπορείτε να την ξεφουσκώσετε 
και άλλο μέχρι να μην υπάρχει άλλος αέρας μέσα στη σαμπρέλα. Ύστερα 
ξεφουσκώστε και την εσωτερική σαμπρέλα και αργότερα το εξάρτημα για 
την κοιλιά, κατά τον ιδιο τρόπο, έως η κουλούρα να μην περιέχει πια καθόλου 
αέρα, έτσι  ώστε να μπορείτε να την βγάλετε χωρίς πρόβλημα.

Ακυρώτητα της εγγύησης

Λόγω του μικρού όγκου αέρα στο εξάρτημα για την κοιλιά , ο αέρας μπορεί 
να διαρρέει αν η βαλβίδα είναι ανοικτή. Αυτό δεν είναι κατασκευαστικό 
ελάττωμα συνεπώς δεν μπορεί να είναι αντικείμενο παραπόνων. Αν μια ραφή 
αποδεικνύεται οτι είναι σχισμένη επειδή το παιδί έκανε βουτιά στο νερό, η 
αξίωση για την εγγύηση  δεν ισχύει. Κατασκευαστικές ανοχές μπορούνε να 
οδηγούν σε ένα  κλιπ να μην ασφαλίζεται άμεσα. Σε αυτή την περίπτωση, 
πιέστε προς τα πάνω την γλώσσα στο κλιπ έως να ακούσετε να ασφαλίζεται 
πλήρως (κλικ).

1

2

Η έμφυτη αντανακλαστική κίνηση των βρεφών 

Τα νεογνά παρουσιάζουν αντανακλαστικές κολυμβητικές κινήσεις (η 
αποκαλούμενη «κίνηση του βατράχου») που τους επιτρέπει να κινηθούν 
ανεξάρτητα στο νερό με το κόκκινο SWIMTRAINER„Classic“. Αυτή η 
αντανακλαστική κίνηση συνήθως χάνεται όταν τα βρέφη μαθαίνουν να 
περπατούν. Με το SWIMTRAINER „Classic“ μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί 
σας να μην χάσει αυτή την αντανακλαστική κίνηση ή να την μάθει ξανά και 
να την θυμάται. Αυτό θα βοηθείσει το παιδί σας αργότερα να μάθει πρόσθιο 
πιο εύκολα.

σαγόνι του παιδιού πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το λόγότυπο με το 
βατραχάκι (1g). Τώρα τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας πάνω από το κεφάλι, 
προσαρμόστε το μήκος της ζώνης και κλείστε το κούμπωμα (2g).

Βασική Χρήση

 

Κατηγορίa Χρώμα SWIMTRAINER/Ηλικία (χρόνια)/ 
Μέγεθος / κιλά

Κόκκινο 
(1/4-4)
6-18 kg 
13-40 lbs

✓ ✓ ✓

Πορτοκαλί
(2-6)
15-30 kg 
33-64 lbs

Κίτρινο
(4-8)
20-36 kg
45-80 lbs

Επιπλέοντα βοηθήματα για την εκμάθησης  
κολύμβησης Σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ 13.138-1: 2009

Να εξοικειώσει  
το χρήστη με τις 
κολυμβητικές  
ινήσεις (φοριέται)
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