
D tská!plavecká!vesta!AGAMA 

Návod!k pou�ití!� velikost 2-3 roky (15�18 kg) 

Výrobce:!Agama!PRO!s.!r.!o.,!Vr�ava!I!1492,!Zlín,!76001,!"eská!republika!

I":!07039034,!DI":!C707039034.!Vyrobeno!v!"eské!republice.!!

D#tská!plavecká!vesta!AGAMA!(dále!plovací!pom$cka!pro!výuku!plavání)! je!vztlakové!za%ízení!
slou�ící!jako! pom$cka! pro! výuku! plavání.! V!souladu! s!EN1313138-1:2014! t%ídy! B! (oznámený!
subjekt! je!Vojenský!technický!ústa!s.!p.!&.!OS!2452,!Mladoboleslavská!944,!197!00!Praha!9;!EU!
prohlá�ení!o!shod#!je!na!https://www.agama-diving.cz/detska-plavecka-vesta-agama).!!

Ú&elem!této!pom$cky!je!poskytnout!u�ivateli!(dít#ti)!jistou!schopnost!udr�et!se!na!vod#!a!zajistit!
správnou!polohu!t#la!pro!plavání.!!

Plovací!pom"cka!pro!výuku!plavání!není hra#ka.!Plovací!pom"cka!pro!výuku!plavání!není!

záchranný!prvek$!B hem!pou�ívání!nenechávejte!dít !nikdy samotné$!P%ed!pou�itím! si!

d"kladn ! p%e#t te! instrukce! a! varování! a! ujist te! se,! �e! je! plovací! pom"cka!pro! výuku!

plavání!vhodná!na!váhu (a!stá%í) va�eho dít te.  

Instrukce!pro!pou�ití:!

· P%ed! ka�dým! pou�itím! zkontrolujte,! jestli! není! plovací! pom$cka! pro! výuku! plavání!
po�kozena.!

· P%ed!nasazením!plovací!pom$cky!pro!výuku!plavání! se!ujist#te,!�e! jsou!v�echny!spony!
otev%eny!a!popruhy!na!volno.!

· Plovací!pom$cku!pro!výuku!plavání!nasazujte!shora!p%es!kr&ní!otvor.!Ujist#te! se,!�e! je!
úchyt!(poutko)!umíst#n!na!zádech!dít#te.!

· První! zacvakn#te! bo&ní! spony! a! ujist#te! se,! �e! jsou! popruhy!bezpe&n#!uta�eny.! P%ední!!!!!!!!!!!!!
a!zadní!panely!by!m#ly!být!vycentrovány!na!vrchní!&ásti!t#la.!

· Pás! v!rozkroku! uzav%ete! a! bezpe&n#! utáhn#te.! Plovací! pom$cka! pro! výuku! plavání! je!
bezpe&n#!uta�ena,!pokud!se!nepohybuje!okolo!st%edu!t#la!dít#te.!Ve!vod#!se!poté!ujist#te,!
�e!plovací!pom$cka!pro!výuku!plavání!správn#!sedí!a!nespou�t#jte!dít#!z!dosahu.!Ujist#te!
se,! �e! ramenní! popruhy! nevyjí�dí! sm#rem! nahoru! a! nejsou! na! volno.! Pokud! ano,!
p%enastavte!pás!v!rozkroku.!

· Popruhy!jsou!do!spon!navle&eny!dvojit#!z!d$vodu!bezpe&nosti.!Zachovejte!tento!zp$sob!
navlékání.!!

· Ujist#te!se,!�e!dít#!plovací!pom$cku!pro!výuku!plavání!ne�výká!nebo!neokusuje,!jeliko�!
malé!&ásti!mohou!být!odkousnuty!a!zp$sobit!du�ení'!

Údr�ba:!!

· Pro!udr�ení!plovací!pom$cky!pro!výuku!plavání!v!co!nejlep�í!kondici!ji!po!ka�dém!pou�ití!
d$kladn#!oplachujte!&istou!vodou.!Nesu�te!na!p%ímém!slunci.!Plovací!pom$cka!pro!výuku!
plavání!by!se!m#la!pov#sit!ve!tmavém!a!suchém!prost%edí,!dokud!nebude!úpln#!suchá.!
Plovací!pom$cku!pro!výuku!plavání!nevystavujte!�ádné!p%ímé!zát#�i!(nap%.!�lapání).!

!

P%edpokládaná! doba! pou�ívání! a! vy%azení! p%i! dodr�ování! instrukcí! pro! pou�ití! a! údr�bu! dle!
tohoto!návodu!je!6!let!od!data!výroby.!M#síc!a!rok!výroby!a!�ar�i!m$�ete!nalézt!na!vnit%ní!stran#!
plovací! pom$cky! pro! výuku! plavání! (m#síc/rok/�ar�e).! Po! vypr�ení! �ivotnosti! ji! vyho*te!
s!b#�ným!odpadem.!



Vysv tlení!k symbol":!

Varování Nechrání!p%ed!utonutím

Povinné akce Pou�ívejte! jen! pod!
stálým!dohledem

Váhové! rozmezí:!
�do�kg!(specifické!
hodnoty! naleznete!

na! produktu! nebo!

jeho!balení)

P%ed! pou�itím! si!
d$kladn#! p%e&t#te!
instrukce



 D tská!plavecká!vesta!AGAMA 

Návod!k pou�ití!� velikost 3-6 let (18�30 kg) 

Výrobce:!Agama!PRO!s.!r.!o.,!Vr�ava!I!1492,!Zlín,!76001,!"eská!republika!

I":!07039034,!DI":!C707039034.!Vyrobeno!v!"eské!republice.!!

D#tská!plavecká!vesta!AGAMA!(dále!plovací!pom$cka!pro!výuku!plavání)! je!vztlakové!za%ízení!
slou�ící!jako! pom$cka! pro! výuku! plavání.! V!souladu! s!EN1313138-1:2014! t%ídy! B! (oznámený!
subjekt! je!Vojenský!technický!ústa!s.!p.!&.!OS!2452,!Mladoboleslavská!944,!197!00!Praha!9;!EU!
prohlá�ení!o!shod#!je!na!https://www.agama-diving.cz/detska-plavecka-vesta-agama).!!

Ú&elem!této!pom$cky!je!poskytnout!u�ivateli!(dít#ti)!jistou!schopnost!udr�et!se!na!vod#!a!zajistit!
správnou!polohu!t#la!pro!plavání.!!

Plovací!pom"cka!pro!výuku!plavání!není!hra#ka.!Plovací!pom"cka!pro!výuku!plavání!není!

záchranný!prvek$!B hem!pou�ívání!nenechávejte!dít !nikdy samotné$!P%ed!pou�itím! si!

d"kladn ! p%e#t te! instrukce! a! varování! a! ujist te! se,! �e! je! plovací! pom"cka!pro! výuku!

plavání!vhodná!na!váhu!(a!stá%í)!va�eho!dít te.  

Instrukce!pro!pou�ití:!

· P%ed! ka�dým! pou�itím! zkontrolujte,! jestli! není! plovací! pom$cka! pro! výuku! plavání!
po�kozena.!

· P%ed!nasazením!plovací!pom$cky!pro!výuku!plavání! se!ujist#te,!�e! jsou!v�echny!spony!
otev%eny!a!popruhy!na!volno.!

· Plovací!pom$cku!pro!výuku!plavání!nasazujte!shora!p%es!kr&ní!otvor.!Ujist#te! se,!�e! je!
úchyt!(poutko)!umíst#n!na!zádech!dít#te.!

· První! zacvakn#te! bo&ní! spony! a! ujist#te! se,! �e! jsou! popruhy!bezpe&n#!uta�eny.! P%ední!!!!!!!!!!!!!
a!zadní!panely!by!m#ly!být!vycentrovány!na!vrchní!&ásti!t#la.!

· Pás! v!rozkroku! uzav%ete! a! bezpe&n#! utáhn#te.! Plovací! pom$cka! pro! výuku! plavání! je!
bezpe&n#!uta�ena,!pokud!se!nepohybuje!okolo!st%edu!t#la!dít#te.!Ve!vod#!se!poté!ujist#te,!
�e!plovací!pom$cka!pro!výuku!plavání!správn#!sedí!a!nespou�t#jte!dít#!z!dosahu.!Ujist#te!
se,! �e! ramenní! popruhy! nevyjí�dí! sm#rem! nahoru! a! nejsou! na! volno.! Pokud! ano,!
p%enastavte!pás!v!rozkroku.!

· Popruhy!jsou!do!spon!navle&eny!dvojit#!z!d$vodu!bezpe&nosti.!Zachovejte!tento!zp$sob!
navlékání.!!

· !Ujist#te!se,!�e!dít#!plovací!pom$cku!pro!výuku!plavání!ne�výká!nebo!neokusuje,!jeliko�!
malé!&ásti!mohou!být!odkousnuty!a!zp$sobit!du�ení'!

Údr�ba:!!

· Pro!udr�ení!plovací!pom$cky!pro!výuku!plavání!v!co!nejlep�í!kondici!ji!po!ka�dém!pou�ití!
d$kladn#!oplachujte!&istou!vodou.!Nesu�te!na!p%ímém!slunci.!Plovací!pom$cka!pro!výuku!
plavání!by!se!m#la!pov#sit!ve!tmavém!a!suchém!prost%edí,!dokud!nebude!úpln#!suchá.!
Plovací!pom$cku!pro!výuku!plavání!nevystavujte!�ádné!p%ímé!zát#�i!(nap%.!�lapání).!

!

P%edpokládaná! doba! pou�ívání! a! vy%azení! p%i! dodr�ování! instrukcí! pro! pou�ití! a! údr�bu! dle!
tohoto!návodu!je!6!let!od!data!výroby.!M#síc!a!rok!výroby!a!�ar�i!m$�ete!nalézt!na!vnit%ní!stran#!
plovací! pom$cky! pro! výuku! plavání! (m#síc/rok/�ar�e).! Po! vypr�ení! �ivotnosti! ji! vyho*te!
s!b#�ným!odpadem.!



Vysv tlení!k symbol":!

Varování Nechrání!p%ed!utonutím

Povinné akce Pou�ívejte! jen! pod!
stálým!dohledem

Váhové! rozmezí:!
�do�kg!(specifické!
hodnoty! naleznete!

na! produktu! nebo!

jeho!balení)

P%ed! pou�itím! si!
d$kladn#! p%e&t#te!
instrukce




