
HU  
Kezelési útmutató:  Húzza ki a rugalmas pántot, nyissa ki a szelepet, hagyja a levegőt 
beáramlani, zárja el a szelepet! A párnát az első használatakor fújja fel, hogy elérhesse a 

teljes méretét. 
Használat nyakpárnaként: Tekerje fel a felfújt párnát úgy, hogy az alsó része befelé nézzen. 
Teljesen zárja be az A  tépőzárat. 
A párna elcsomagolásához nyissa ki a szelepet, a szelep felé tekerje össze a párnát, zárja el a 
szelepet, majd ismét tegye rá a pántot. A penészképződés megakadályozása végett soha göngyölje 
össze nedves állapotban a párnát! Kizárólag száraz állapotban göngyölje össze a párnát! Kérjük, 
hogy csak nedves kendővel és kevés szappannal tisztítsa. Emellett zárja el a szelepet, hogy ne jut-
hasson víz a belsejébe. Tilos mosógépben mosni. Ne használja vagy tárolja nyílt láng vagy kályha 
közelében. Ne használja köves felületeken a termék sérülésektől való védelme érdekében.  Tilos a 
párnát vízben vagy úszáshoz használni. Nem biztosítja a vízfelszínen maradást, és így nem szolgál 
úszássegítő eszközként. A sós és klóros víz károsítja a termék szövetfelületét.
Kérjük, hogy a kisebb sérüléseket a megfelelő javítókészlettel hárítsa el.

• Legfeljebb 80 kg súlyú személy számára alkalmas 
• FIGYELMEZTETÉS! Úszáshoz nem alkalmas! 
• Önfelfújó! Túlnyomással történő felfújása nem szükséges.  

A



SI  
Uporaba: snemite elastične pasove, odprite ventil, omogočite dotok zraka, zaprite ventil, konča-
no! Pred prvo uporabo blazino enkrat popolnoma napihnite z usti, da se lahko polnilo popolnoma 
raztegne. 
Uporaba kot blazina za zatilje: napihnjeno blazino zvijte tako, da bo spodnja stran znotraj. Do 
konca zaprite zadrgo A .
Za pospravljanje odprite ventil, blazino zvijte v smeri ventila, zaprite ventil in navlecite pasove. Za 
preprečevanje nastajanja plesni blazine nikoli ne zvijte v mokrem ali vlažnem stanju. Blazino zvijte 
le, če je suha. Čistite le z vlažno krpo in nekaj mila. Pri tem zaprite ventil, da voda ne more prodreti 
v notranjost. Ne perite v pralnem stroju. Ne uporabljajte in shranjujte v bližini odprtega ognja ali 
peči. Za zaščito proti poškodbam izdelka ne uporabljajte na kamnitih podlagah. Blazine se ne sme 
uporabljati v vodi ali za plavanje. Na površini vode ne nudi opore in zato ni pripomoček za plavanje. 
Slana in klorirana voda poškodujeta površino tkanine izdelka.
Manjše poškodbe odpravite z ustreznim kompletom za popravila.

• Primerno za osebe do 80 kg 
• OPOZORILO! Ni primemo za plavanje! 
• Samonapihljivo! Napihovanje z nadtlakom ni potrebno. A




