
Umieścić słomkę w zaworze tak, jak podczas pompowania. 
Ściśnij piłkę Wubble do momentu ujścia całego powietrza.

Vložte trysku do ventilu stejným způsobem jako při nafukování. 
Jemně stiskněte Bublinomíč, abyste vypustili všechen vzduch.

Vložte trysku do ventilu rovnakým spôsobom ako pri nafukovaní. 
Jemne zatlačte Bublinoloptu, aby ste vypustili všetok vzduch.

Helyezze be a fúvókát a szelepbe a felfújáskor leírtakhoz 
hasonlóan. Nyomja ki a levegőt amíg az összes kijön a labdából.

Gdy Twoja piłka Tiny Wubble ubrudzi się, zalecamy spuszczenie 
powietrza i umycie pod bieżącą chłodną wodą, 

używając do tego odrobiny (6 mm kropli) mydła do rąk. 
Pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć ręcznikiem do sucha.

Pokud se váš Bublinomíč zašpiní, doporučujeme ho vyfouknout 
a umýt ve studené vodě s přidáním kapičky 

(asi 1/4 kapky) mýdla. Bublinomíč můžete nechat uschnout nebo ho vytřít ručníkem.

Ak sa vaša Bublinolopta zašpiní, doporučujeme ju vyfúknuť a umyť 
v studenej vode s pridaním asi 1/4 kvapky mydla. 

Bublinoloptu môžete nechať uschnúť alebo ju utrieť uterákom.

Ha koszos lesz az apró Bubi labdád ereszd le és a mosdóban 
szappanos hideg vízzel tisztítsd meg. 

Utána szárítsd meg, vagy töröld szárazra.

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku 
poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte lub 

wchłonięte. Ryzyko zadławienia. Ryzyko uduszenia, trzymać z dala od głowy i szyi. 
Zalecamy zachowanie opakowania w celu informacyjnym. Przed podaniem dziecku zabawki 

należy usunąć opakowania i wszelkie elementy mocujące. Kolory oraz zawartość zestawu mogą w 
niewielkim stopniu różnić się od przedstawionych na ilustracji. Wyprodukowano w Chinach. UPOZORNĚNÍ: 

Nevhodné pro děti do 3 let, riziko vdechnutí nebo spolknutí malých částí. Riziko udušení, držte dále od hlavy a krku. 
Odstraňte veškerý obalový materiál, než hračku dáte dítěti. Výrobek se může lišit od vyobrazení. Vyrobeno v Číně. 
UPOZORNENIE: Nevhodné pre deti do 3 rokov, riziko vdýchnutia alebo prehltnutia malých častí. Riziko udusenia, držte 

ďalej od hlavy a krku. Odstráňte všetok obalový materiál skôr, ako dáte hračku dieťaťu. Výrobok sa môže líšiť od vyobrazenia. 
Vyrobené v Číne. MEGJEGYZÉS: Fulladásveszély! Tilos szájba venni, lenyelni! Színek és tartalma változhatnak. Apró részek 

miatt nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekeknek. Fulladásveszély áll fenn, tartsa távol a fejtől és nyaktól.
Import: COBI S.A. ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa, www.cobi.pl, e-mail: info@cobi.pl

Distributor pro ČR a SR: COBI Trading s.r.o. Roháčova 188/37, 130 00 Praha, www.cobi.cz, info@cobi.cz
Forgalmazza: Cobitoys Kft 1075 Budapest, Károly körút 13-15., 3.em.,15., www.cobi.eu, e-mail: hungary@cobi.eu

Producent/ Výrobce/ Výrobca/ Gyártó: Manufactured by NSI International, Inc. New York, 
NY 10010 and NSI Products (HK) Limited, Hong Kong. Patented. Other Worldwide Patents Pending.

www.cobi.pl, www.cobi.cz
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Nałożyć porcję wazeliny na bawełniany wacik 
(wacik i wazelina nie są częścią zestawu).

Pomocí vatové tyčinky naneste vazelínu 
(vatová tyčinka a vazelína nejsou součástí balení).

Pomocou vatovej tyčinky naneste vazelínu 
(vatová tyčinka a vazelína nie sú súčasťou balenia).

Használjon vazelint és tampon (ezek nem tartozékok).

Przytrzymując mocno zawór piłki Wubble należy umieścić w nim słomkę, 
wciskając ją na głębokość mniej więcej 4-5cm.

Držte Bublinomíč za ventil a vsuňte trysku do ventilu zhruba 4 - 5 cm.

Držte Bublinoloptu za ventil a vsuňte trysku do ventilu priblizne 4 - 5 cm.

Tartsa BUBI labdát stabilan a szelepnél és helyezze bele 4-5 cm-re  fúvókát.

Trzymając jedną dłonią Wubble, a drugą dyszę, należy 
nadmuchać piłkę aż osiągnie średnicę 30,5 cm.

Jednou rukou držte Bublinomíč, druhou rukou trysku a foukejte 
dovnitř, dokud Bublinomíč nedosáhne průměru 30,5 cm.

Jednou rukou držte Bublinoloptu, druhou rukou trysku a fúkajte 
dovnútra, pokým Bublinolopta nedosiahne priemer 30,5 cm.

A Bubi labdát egy kézben tartva és a fúvókát a másikkal, fújja fel 
amíg a labda eléri a megfelelő méretét (kb. 30,5 cm átmérő).

Piłka Tiny Wubble/ Bublinomíč
Bublinolopta/ Apró Bubi Labda

Słomka do pompowania
Tryska/ Fúvóka

Należy postępować zgodnie z instrukcją podczas napełniania Piłki Tiny Wubble.
Nafoukněte správně Bublinomíč podle instrukcí.  
Nafúknite správne Bublinoloptu podľa inštrukcií.

Felfújáshoz kövesd az útmutatót hogyan lehet rendesen felfújni az Apró Bubi Labdád.

Jeśli zadbasz o swoją piłkę Wubble, będzie Ci służyć długo. Jeśli nie będziesz o nią dbał, może ulec uszkodzeniu! 
Ostry przedmiot, jak gałęzie drzewa i szorstkie powierzchnie, takie jak żwir, MOGĄ rozerwać lub uszkodzić Twoją piłkę 

Wubble! Nie zostawiaj swej piłki Wubble na zewnątrz wystawioną, przez dłuższy czas, na działanie promieni słonecznych. Piłki 
Wubble są miękkie i wytrzymałe! Jednakże, promienie słoneczne mogą spowodować, że Wubble rozgrzeje się za bardzo i jej 

powierzchnia stanie się krucha. Jeśli nie bawisz się swoją piłką Wubble schowaj ją w bezpiecznym miejscu, najlepiej w domu. Jeśli 
Twoja Wubble zostanie przebita (mały otwór) to można ją tymczasowo naprawić kawałkiem taśmy izolacyjnej lub innej mocnej taśmy klejącej.

Pokud se o svůj Bublinomíč budete dobře starat, vydrží vám skutečně dlouho. Když se o něj starat nebudete, poškodí se. Ostré předměty, 
jako jsou větve stromů, nebo drsné povrchny, jako je štěrk, mohou váš Bublinomíč poškodit nebo zničit. Nenechávejte svůj Bublinomíč 
venku na přímém slunci po dlouhou dobu. Bublinomíč je měkký a silný, ale sluneční záření ho zahřeje a Bublinomíč zkřehne. Pokud si s 
Bublinomíčem  nehrajete, bezpečně ho uložte, nejlépe uvnitř. Pokud se vám v Bublinomíči objeví malá dírka, můžete ho opravit kouskem 
lepicí pásky. Doporučujeme voděodolnou silnou lepící pásku.

Pokiaľ sa o svoju Bublinoloptu budete dobre starať, vydrží vám skutočne dlho. Keď sa o ňu starať nebudete, poškodí sa. Ostré 
predmety, ako sú vetvy stromov, alebo drsné povrchy, ako je štrk, môžu vašu Bublinoloptu poškodiť alebo zničiť. Nenechávajte svoju 
Bublinoloptu vonku na priamom slnku  dlhšiu dobu. Bublinolopta je mäkká a silná, ale slnečné žiarenie ju zahreje a 

Bublinolopta skrehne. Pokiaľ sa s Bublinoloptou  nehráte, bezpečne ju uložte, najlepšie vo vnútri. Pokiaľ sa vám v 
Bublinolopte objaví malá dierka, môžete ju opraviť kúskom lepiacej pásky. Doporučujeme vodeodolnú silnú lepiacu pásku.

Ha megfelelően használod a Bubidat igazán hosszan kitart majd, viszont, ha nem könnyen tönkreteheted! Éles 
tárgyak, mint faágak vagy dúrva kavicsos talaj tönkreteheti a Bubidat! Ne hagyd kint közvetlen napsütéskor a 

forró napokon sokáig. A Bubi labda puha, de erős! Ennek ellenére a napsütés felforrósíthatja és 
felrobbanthatja a Bubi labdát! Amennyiben nem játszol vele, legjobb, ha beviszed biztonságosabb 

helyre. Ha esetleg kis lyuk keletkezne a Bubi labdádon ragasztószalaggal beragaszthatod 
ideiglenesen vele.

Dziękujemy za zakup piłki Tiny Wubble ®! Mamy nadzieję, że uwielbiasz tę zabawkę 
tak samo jak my! Oto porady i wskazówki, które pomogą Ci rozpocząć zabawę, wraz z informacją 

o tym, jak bezpiecznie bawić się i dbać o swoją piłkę Tiny Wubble.
Děkujeme, že jste si koupili Bublinomíč, a věříme, že se do něj zblázníte stejně jako my. Zde najdete rady 

a triky, jak si s Bublinomíčem začít hrát, jak si hrát bezpečně a jak o Bublinomíč pečovat.
Ďakujeme, že ste si kúpili Bublinoloptu, a veríme, že sa do nej zbláznite rovnako ako my.Tu nájdete 
rady a triky, ako sa s Bublinoloptou začať hrať, ako sa hrať bezpečne a ako sa o Bublinoloptu starať.

Köszöjük, hogy az Apró Bubi Labdát választottad. Reméljük sok örömöd less benne, ugyanúgy, mint nekünk! 
Íme tippeket adunk, hogyan tudod legbiztonságosabban használni ügyelve Apró Bubi Labdádra.

Zawartość: 1 Piłka Tiny Wubble, 1 słomka do pompowania
Obsah: 1 Bublinomíč, 1 tryska / Obsah: 1 Bublinolopta, 1 tryska / Tartalma: 1 Apró Bubi Labda

Użycie słomki
Nafouknutí/ Nafúknutie

       Fúvóka használata
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lada jak banka, a bawisz sie jak piłka!

Vypadá jako bublina, hraješ si ním jako s mícem!Vyzerá ako bublina, hráš sa s nou ako s loptou!
Buboréknak tuno labda!


