ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO LEIA ATENTAMENTE ESTE FOLHETO AS ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES
NELE CONTIDAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DO PRODUTO.
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VER
TÊNCIAS
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VERTÊNCIAS
- Indique uma pessoa para ficar responsável pela segurança.
- Nunca deixe uma criança sem supervisão de um adulto.
- Pessoas que não sabem nadar ou sem supervisão não devem usar o produto.
- Nunca coloque brinquedos junto ou em cima de um produto não vigiado.
- A leitura deste manual faz parte da relação de consumo. As instruções aqui indicadas
estão diretamente conectadas à SEGURANÇA e os CUIDADOS com o produto inflável.
- Não utilizar em caso de ventos fortes! Não utilizar em locais com correntes fortes!
Não protege contra afogamentos! Não nadar por baixo do produto!
- Quando ocorrer um acidente: retire a pessoa da água o mais rápido possível. Dispa
as roupas molhadas e cubra-o com cobertor. Peça ajuda e atue de acordo com os métodos
que lhe foi indicado.
- Lembre-se do número de emergência e entre em contato.
- Este produto tem diversos formatos, se a carga estiver mal distribuída é possível que
vire ao contrário. O não seguimento das instruções pode causar perigo de vida.

AVISO!
Manter afastado de chamas. Não usar perto de objetos pontiagudos. Não arrastar a boia em pisos ásperos. Não
saltar em cima de boia inflável.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Escolha uma superfície plana e certifique-se que não existem pedras, gravilha, vidros ou outros objetos afiados e
pontiagudos no solo.
- Retire o produto da embalagem e, ANTES DE UTILIZAR, verifique se o mesmo condiz com o comprado.
- Coloque o produto no chão desdobrado, localize e abra as válvulas de enchimento.
- Recomendamos a utilização de uma bomba de manual ou de pé para encher o produto.

ATENÇÃO
Não utilize bomba de alta pressão para encher o produto! Não encha demais a boia! Não tente encher o produto em
postos de gasolina ou compressores que encham demais a boia.
Respeite os limites do produto inflável.
Encha lentamente um a um todos os compartimentos. Feche firmemente e de forma segura todas as válvulas.
O produto deverá ser preparado por um adulto e este processo não deverá demorar mais que 10 minutos.
Depois de utilizar, abra e aperte as válvulas para liberar o ar. Tenha atenção para não furar o produto nem forçar o ar
a sair do mesmo.

ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO
Limpe o produto com água limpa e deixe-o num local fresco e com sombra.
O excesso de produtos químicos, bronzeadores e afins podem danificar as cores das boias infláveis. Não deixe de
limpar sua boia com água. .
Não deixe a boia exposta no sol após o uso.
Tome cuidado para não colocar a boia perto de nenhum objeto afiado.
No inverno ou no verão o plástico pode ficar danificado caso as medidas acima não sejam observadas.
Certifique-se que todas as instruções foram lidas atentamente antes ao uso do produto. Todas as instruções e avisos
mencionados neste manual possuem estrita conexão com a política de TROCA OU DEVOLUÇÕES.
GARANTIA
A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 03 meses contados a partir da data
de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.
Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas
inerentes de transporte, embalagem e seguro.
Não nos resonsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte, nem pelos acessórios que serão incluidos na montagem.
Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.
Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.

