
Navodila za uporabo igral 
 
Spoštovani starši in spremljevalci. Pri uporabi igral moramo paziti predvsem na varnost otrok. Zato smo 
napisali nekaj navodil tako za pripravo igrala kot tudi pravila za uporabo igrala. 
 

Priprava igrala 
 Razgrnite ceradno podlago, če je le-ta priložena (odvisno od vrste igrala), bodite previdni, da zajema 

potrebno tlorisno površino igrala. Podlaga deluje kot zaščita, hkrati pa poskrbi, da igralo ostane čisto. 
 Uporabite sidrne trakove na vogalnih straneh igrala ter igralo z klini ali utežmi (priloženo) fiksirajte. To 

preprečuje, da bi se igralo premikalo, kar je pomembno pri sami uporabi in tudi zaradi zaščite 
puhalnika. 

 Na zadnji strani igrala nataknite dovodno cev na puhalnik, dobro zavežite, vklopite puhalnik v vtično 
220 Voltov in počakajte nekaj minut, da se igralo napolni. Puhalnik mora biti prižgan ves čas uporabe, 
saj le tako igralo pravilno deluje. Puhalnik mora biti prost in ne sme ležati. Če pride do izpada elektrike, 
je potrebno puhalnik izklopiti, nato pa ponovno vklopiti (ima sinhron motor). Prav tako električni 
podaljšek pred uporabo odvijte do konca. 

 Ugotovili boste, da zrak uhaja skozi šive. Če ugotovite, da je igralo preluknjano več kot centimeter, nas 
o tem nemudoma obvestite. 

 Igralo lahko postavite sami, če presodite, da tega ne zmorete ali želite, da to storimo mi, nam pred 
najemom to sporočite. 

Uporaba igrala 
 Pred začetkom igranja je potrebno poskrbeti, da otroci odstranijo svojo obutev, očala, mobitele, pas, 

verižice, zapestnice, uhane in vse podobne stvari, ki bi pri igri lahko poškodovale otroka 
 Prosimo vas, da pri igri nadzirate svojega otroka. G-rega ne odgovarja za poškodbe, nastale med igro. 

Zaradi tega je pomembno, da sami prepoznate zmožnosti svojega otroka, ko se igra na igralih. Prosimo 
vas, da svojih otrok ne opogumljate za igro na igralih, ki so predvidena za starejše otroke, in brez 
vašega nadzora. Otroci, ki imajo zdravstvene težave, igral ne smejo uporabljati. 

 Uporaba igral v čevljih je strogo prepovedana! Ne prinašajte hrane ali pijače v igralo. 
 Če je na napihljivem igralu istočasno preveliko število otrok, igralo ne bo več delovalo, predvsem pa 

lahko pride do prenehanja delovanja puhalnika, igralo se podere in otroci na igralu se lahko 
poškodujejo. Zato upoštevajte predpisano število in starost otrok na igralu. 

 Pri uporabi pregledujte delovanje puhalnika približno vsakih pol ure, preverite, da cev ki dovaja zrak ni 
stisnjena ali če pušča. 

 Kadar je dež, sneg ali močan veter, morate sprejeti odločitev in prenehajte uporabljati igralo. 
 Uporaba igral na lastno odgovornost. 
 Po uporabi igralo preglejte in odstranite morebitne večje smeti oziroma neznane predmete. Za končno 

čiščenje poskrbimo mi. 
IGRALA SO NAREJENA IZ OGNJEVARNEGA MATERIALA, KI USTREZA STANDARDOM EN ISO 
2286-2, EN ISO 1421, DIN 53363, ISO 3795, EN ISO 2411. POGANJAJO JIH ELEKTRIČNI 
PUHALNIKI Z CE CERTIFIKATOM O SKLADNOSTI. 


