RIVO

VEILIG GEBRUIK EN ONDERHOUD
Blaas de bal op volgens de instructies.
Kijk uit met scherpe voorwerpen in de buurt van de bal, de bal
is niet bestand tegen scherpe voorwerpen. De bal is zo ontworpen om

ERGONOMICS

niet te kunnen ontploffen zodra deze om wat voor reden dan ook lek
raakt, in plaats daar van zal de bal langzaam en veilig leeglopen.

DYNABAL

De bal is geen speelgoed. Zorg dat uw kinderen en dieren de bal niet als
speelgoed gebruiken.
Ga niet staan of springen op de bal.
De bal is bedoeld om binnenshuis te gebruiken.
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om anderen te voorzien
van de juiste informatie en voorzorgsmaatregelen zodra deze de bal
willen gebruiken.
Probeer de binnenbal niet zelf te plakken of te repareren.
Probeer de bal zoveel mogelijk uit direct zonlicht te houden.
Zorg dat de bal uit de buurt blijft van warme/hete objecten zoals
kachels of open haarden.
Bewaar de bal op een koele en droge plek wanneer u deze niet gebruikt.
Bewaar de bal niet tegen/op hout of geverfde oppervlakten.
Was de bal met water en milde zeep, agresieve schoonmaakmiddelen
kunnen de stof beschadigen.
Gebruik geen compressor of andere elektrische pompen om de bal op
te blazen, het is dan lastig om de juiste hardheid te bepalen. Gebruik
de meegeleverde handpomp en pomp de bal op volgens de instructies.

Bedankt!

U heeft een goede keuze gemaakt door te kiezen voor RIVO Ergonomics!
We zijn een team van specialisten met een passie voor ergonomie en zijn
100% toegewijd aan het creeëren van een zo goed mogelijk product.
Mocht u om wat voor reden toch een probleem ondervinden met het product
laat het ons dan zsm weten via: info@rivo-ergonomics.com en we
zullen ons uiterste best doen het probleem op te lossen.
Kijk voor extra ergonomie advies, hulp bij producten of het laatste nieuws
op het gebied van ergonomie op onze website:

http://www.rivo-ergonomics.com

Inhoud:
1x Opblaasbare Anti-burst Bal
1x Bal Cover
1x Handpomp
1x Reserve ventielplug
1x Ventiel verwijderaar

Anti-Burst binnenbal

Tot 250 kg

Inclusief handpomp

Anti slip en Anti rol

Makkelijk te transporteren

Lichtgewicht

INSTRUCTIES VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN VAN DE BAL
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Verwijder de binnenbal en de cover uit de doos. Vouw beide goed uit en maak
ze zo plat mogelijk.
Zorg dat de cover met de opening en rits naar boven wijst en dus met de rug op
de grond ligt.
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1) Leg de binnenbal plat op de grond, met het ventiel aan het uiteinde.
2) Plaats de binnenbal in de cover zo dat het ventiel uit de opening van
de cover steekt.
3) Begin met het opblazen van de binnenbal, met gebruik van de handpomp.
Zorg er voor dat je tijdens het opblazen vouwen in de binnenbal of cover
er zoveel mogelijk uit haalt.
4) Zodra de binnenbal groter begint te worden zal je merken dat het ventiel
wat zal verplaatsen. Houd het ventiel vast bij de opening van de rits, dit voorkomt
dat u later de rits niet meer dicht krijgt. Dit kun je doen door je hand in de cover
te steken en zo de binnenbal te corrigeren. Zodra de bal groter wordt zal de
bal niet meer bewegen in de cover en op zijn plek blijven zitten tijdens het
pompen.
Zorg ervoor dat de bal, als deze bijna opgeblazen is, aan alle kanten goed is
uitgevouwen. Het kan gebeuren dat er tijdens het pompen een vouw ontstaat
in de binnenbal. Als dit het geval is kan je simpelweg een beetje lucht uit de
binnenbal laten lopen en hem opnieuw op-pompen.
Doe je dit niet dan kan er op den duur schade ontstaan aan de binnenbal.
Tevens zal de vorm van de bal niet mooi rond zijn en zal er sneller slijtage
optreden tijdens het gebruik van de bal.
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Ventiel Verwijderen

Gebruik de meegeleverde tool
om het hele ventiel te verwijderen
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5) Doe de rits alvast een stukje dicht, maar zorg dat het ventiel zichtbaar
blijft om de bal verder op te kunnen pompen.
6) Wanneer je helemaal klaar bent met het op-pompen van de bal, haal
dan de pomp uit het ventiel en sluit je deze zo snel mogelijk af met de
plug.
Je kunt de bal zo hard opblazen als mogelijk is. De binnenbal kan meer druk
aan dan met de handpomp kan worden gecreëerd. Je hoeft dus niet bang te
zijn dat de bal kapot zal gaan.
Hoe harder de bal, des te hoger het zitcomfort. Als je echter meer instabiliteit
wilt creëeren voor trainingsdoeleinden, kun je de bal wat zachter laten.
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Het materiaal van de bal zal na verloop van tijd iets soepeler worden waardoor
het lijkt alsofof de bal dan langzaam leeg loopt. Maar dit is normaal. Pomp er op
dat moment wat lucht bij tot de bal weer zijn gewenste maat en vorm heeft.
De zitbal is nu gereed voor gebruik! Bekijk de kennisbank op onze website voor
handige tips en deskundig advies over het zo effectief en verantwoord
mogelijk gebruiken van een zitbal tijdens jouw (werk)dag.

http://www.rivo-ergonomics.com

http://www.rivo-ergonomics.com

