
Инструкция за ползване на плувна шапка - Ръководство за употреба
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ЗА СЛЕДВАЩИ СПРАВКИ 

Шапката е задължителен аксесоар за спазването на хигиенни стандарти в басейна и личния ви комфорт, като същевременно намалява риска от попадане на вода, 
сол и химикали в косата и ушите.

• Този продукт, когато е в контакт с кожата, може да предизвика алергична реакция при податливи лица. Ако това се случи, незабавно преустановете 
всяка употреба и потърсете консултация с лекар.

• Използвайте само за плуване върху повърхноста в чисти, плитки, спокойни води или в плувен басейн.
• Тази категория продукти са лични предпазни средства от I категория и са предназначени за ползване от деца и възрастни. Не са подходящи за 

промишлена или професионална употреба
• Продуктът предоставя ограничена защита на главата. Не защитава потребителя от никакви опасности. Не защитава от ниски температури. Плувната 

шапка не е непропусклива и поддържа косата относително суха, но водата може да навлезе под шапката, включително в ушите.
• Плувните шапки са произведени по европейските изисквания за безопасност. 
• Плувната шапка не е играчка. Риск от задушаване/удушаване, не оставяйте децата без надзор от възрастен!
• Шапките имат съпровождаща информация, под формата на етикети и/или върху опаковката и/или на страницата ни www.sunnyx3m.com
• ВНИМАНИЕ! Плувните шапки не предпазват от удавяне!
• ВНИМАНИЕ! Плувните шапки не са подходящи за използване за защита срещу опасности от механичен удар, те НЕ са предпазни шапки!
• ВНИМАНИЕ! Плувните шапки не предпазват хора работещи в лаборатории и среди с риск от заразяване!
• Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете риска от увреждания!

Поставяне, напасване и избор на размер
Има два основни размера на плувни шапки – за възрастни и за деца, с леки разновидности. Освен това имат и различна форма. Шапката трябва да е удобно и 
здраво закрепена, без изразен дискомфорт. Трябва да покрива челото, тила и цялото ухо. Избора на цвят е индивидуален и зависи от предпочитанията ви. При 
поставяне на шапката, не трябва да убива или притиска силно, като същевременно трябва плътно да прилепва, за да не влиза въздух и вода към косата. Размерът 
трябва да е така подбран, че да може да събере цялата ви коса вътре, без да се изхлузва от главата.
1А. Ако имате дълга коса, предварително я съберете на кок. Пристегнете я само с помощта на еластична лента. Внимателно издърпайте шапката, започвайки от 
задната част на главата, като пъхнете косата на кок вътре и след това издърпвате до челото.
1. Поставете двете ръце вътре в шапката с длани една срещу друга, разтегнете достатъчно за да може главата да се побере вътре, като внимавате да не скъсате 
шапката.
2. Вдигнете ръцете си над главата и сложете шапката, като я намествате и дърпате надолу от челото към тила. Подпъхнете изпадналите кичури коса вътре в нея.
3. Дръпнете шапката над ушите така, че да ги покрие максимално.
4. Изгладете получените бръчки по лицето и се уверете, че шапката приляга плътно на главата ви.
5. За да свалите шапката, внимателно отлепете ръба от челото и я отстранете с търкалящи се движения.

 
Видове плувни шапки
ТЕКСТИЛНА ШАПКА: Удобна и лесна за поставяне, по-свободна и нестабилна, по-лесно пропуска вода, трудно се поврежда, подходяща за обемна коса, не 
скубе. Варианти без импрегнация или с импрегнация и по-добра изолация от водата.
ШАПКА ОТ ЛАТЕКС: Поставя се относително лесно, осигурява повече стабилност, ниско пропускане на вода, по-лесно се поврежда, подходяща за хора с 
алергии към силикон.
ШАПКА ОТ СИЛИКОН: Отлична стабилност и хидродинамика, поставя се относително лесно, ниско пропускане на вода, подходяща за хора с алергии към 
латекс.

Употреба, съхранение, поддръжка, почистване и дезинфекция
• Преди първа употреба, изплакнете шапката с чиста вода. Може да дезинфекцирате с вода и сапун. Изплаквайте с чиста вода след всяка употреба.
• Не оставяйте остри фиби и шноли в косата си, които могат да разкъсат или пробият шапката. Обици, пръстени и гривни, могат да повредят шапката.
• Когато не се използват или при транспортиране, шапките трябва да се съхраняват в оригиналните им опаковки така, че да не са подложени на 

директна слънчева светлина, далеч от химикали и абразивни вещества, топлина и влага. 
• Не изпускайте предмети върху продукта и не прилагайте прекомерна сила при боравене с него.
• Не поставяйте шапката върху абразивни или горещи повърхности.
• Съхранявайте на сухо място, далеч от екстремни температури и химикали. Съхранението не трябва да се извършва при температури над +50°C.
• Шапката трябва да се държи далеч от източници на топлина. Не я оставяйте в автомобил или на други места, пряко изложена на слънчева светлина. 
• Не оставяйте продукта на слънце дълго време.
• Подсушавайте с мека кърпа преди съхранение. Да не се суши в сушилня, да не се глади, да не се дава на химическо чистене.
• Проверявайте продукта и в случай на пукнатини, драскотини, нацепване, го подменете.
• ВНИМАНИЕ! Не използвайте абразивни почистващи вещества, разтворители или други химикали, те могат да я повредят!

Материал: Силикон или полиестер или латекс, в зависимост от вида на шапката. 
Срокът на годност на плувната шапка зависи изключително от начина на съхранение и употреба. Дори при внимателно използване, материалите губят своята 
еластичност и постепенно губят своите свойства. Препоръчва се замяната ѝ с нова, в срок до 2 години употреба.

Вносител: Съни Х3М ЕООД www.sunnyx3m.com София, ул. Мъдрен 27. Произведени в КНР. 
Дистрибутор Фаши: Fashy GmbH Produktion und Vertrieb Kornwestheimer Str. 46, 70825 Korntal-Münchingen, www.  fashy.de   
Дистрибутор Спуки: Spokey sp. z o.o. al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice, Poland, www.spokey.pl. 
Дистрибутор Москони: Joluvi Spain, S.A. Polígono Industrial Cancienes, Naves 6-7 Corvera 33470 Ppdo. de Asturias, www.grupojoluvi.com. 
Дистрибутор Голфино: Edifício Golfinho, Estr. Eiras, 3020-426 Coimbra, Portugal, www.golfinho.eu
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