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LÆS OMHYGGELIGT INDEN BOLDEN TAGES I BRUG 

Forholdsregler og brugsanvisning. 
Disse anvisninger er en uundværlig vejledning for en sikker og korrekt anvendelse af: Original Pezzi® 

GymnastikBall, PhysioBall, EggBall,  SitSolution og Duetto, da de indeholder information, som er nødvendig for at 

brugeren kan få den fulde glæde af produktet, og at anvendelsen sker i overensstemmelse med 

personsikkerhedsnormerne under hele og/eller dele af produktets levetid. 

BEREGNET BRUG - BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER   

1. Bolden er designet og fremstillet til anvendelse i forskellige sektorer som sport, fitness, gymnastik og medicinsk 

genoptræning samt undervisningssektoren. Den må ikke anvendes til andre formål end dem, som er angivet af 

Ledragomma. 

2. Bolden kan bære en vægt på op til 400 kg. 

3. Den er ikke et legetøj og er under alle omstændigheder ikke egnet til børn på under 3 år: den indeholder små 

dele. Fare for kvælning.                                                       

4.  Udfør aldrig øvelser med vægte, håndvægte eller nogen som helst anden form for vægte på bolden. 
 

PAKNINGENS INDHOLD 

5. Pakningen indeholder en bold, to hvide propper og en ventil.  
 

OPPUSTNING 

6. Bolden pustes op ved hjælp af en luftmadraspumpe eller en cykelpumpe (hvis der anvendes en cykelpumpe skal 

man bruge den lille ventil, som er indlagt i pakken) eller en kompressor. Pust aldrig bolden op med munden. 
 

FREMGANGSMÅDE VED FØRSTEGANGSBRUG 

7. Første gang bolden tages i anvendelse skal denne procedure følges:                                                                                        

7.1) start med at puste bolden langsomt op med en af de angivne pumper og hold små pauser under 

oppustningen 

7.2) sørg for ikke at overskride 90% af diameteren, som er angivet så selve bolden og/eller på pakningen 

7.3) luk hullet med en af de hvide propper, som er indlagt i pakningen (den anden prop er en reserveprop) 

7.4) vent 24 timer inden bolden pustes op til maks. diameter og anvendes. 

FREMGANGSMÅDE VED EFTERFØLGENDE OPPUSTNINGER    

8. Når bolden efterfølgende pustes op må den foreskrevne, maksimale diameter aldrig overskrides. Hvis 

bolden pustes op med en kompressor bør man gå langsomt frem, når man kommer i nærheden af den 

foreskrevne, maksimale diameter. Proppen kan let fjernes fra åbningen ved hjælp af en teske. 

FORHOLDSREGLER INDEN HVER ANVENDELSE   

9. Hver gang inden bolden anvendes skal overfladen kontrolleres. Bolden må ikke bruges som støtte for kroppen, 

hvis den udviser revner, afskrabninger, huller eller på anden måde er beskadiget.  I disse tilfælde er boldens 

sikkerhed i fare, da den pludselig kan sprænge og forårsage at personen, som anvender den som støtte, falder til 

jorden. 

10. Inden hver anvendelse skal bolden rengøres med vand og mild sæbe og vanskelige pletter fjernes med fortyndet 

alkohol. 

TEMPERATURER SOM SKAL OVERHOLDES   

11. Advarsel: bolden skal opbevares ved stuetemperatur (cirka 18 - 20° C). I tilfælde af specielt lave temperaturer skal 

bolden have nået stuetemperatur, inden den pustes op.  

OVERFLADER SOM KAN ANVENDES   

12.  Bolden skal anvendes på bløde overflader. Anvend aldrig bolden i nærheden af spidse eller skærende genstande 

eller tæt ved varmekilder. Lad aldrig bolden ligge ubrugt udsat for direkte sollys.  

ADVARSLER VEDR. REPARATIONER   

13. Forsøg aldrig at reparere eventuelle huller eller flænger, da »gør det selv« reparationer påvirker produktets 

sikkerhed med alvorlig risiko for brugerens sikkerhed og helbred til følge. Kun på boldene Maxafe® (Flexton 
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Silpower® material - Pat. No. EP 1 409 088 B1 - Pat. No. US 7,144,354 B2) kan små huller eller flænger på op 

til 5 mm repareres med det specielle reparationskit “Fixa-kit”.  
 

SPORBARHED  

14. Produktet er forsynet med en kode på 6 cifre, som angiver måneden og året for fremstillingen. I tilfælde af klager 

bedes denne kode anført, så datoen og partiet af de anvendte materialer kan identificeres. 
 

ANSVARSFRALÆGGELSE 

15.   Ledragomma S.r.l. fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr, ting eller omgivelser som 

er forårsaget af en ukorrekt brug og vedligeholdelse i hh. til forskrifterne i denne brugsvejledning og advarslerne, 

som følger med produktet. 

BEMÆRKNINGER 

16.  Farve og dekoration kan variere afhængig af fremstillingen. 
 

Fremstillet af:   

 Ledragomma Srl - Zona Industriale – Via G. De Simon – 33010 Osoppo (Ud) – Italy 

Tel.+39 0432/986049 – Fax +39 0432/986255 - info@ledragomma.com - info@ledragommapec.com - www.tonkey.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ledragomma.com/

