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LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA 

Varoitukset ja Käyttöohjeet. 
Tämä lehtinen sisältää tärkeitä ohjeita pallon Original Pezzi® GymnastikBall, PhysioBall, EggBall, SitSolution ja 

Duetto oikeaa ja turvallista käyttöä varten. Näiden ohjeiden sisältämien tietojen avulla tuotetta voidaan käyttää parhaalla 

mahdollisella tavalla ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen liittyvien normien mukaisesti koko tuotteen ja/tai sen osien 

eliniän ajan. 

KÄYTTÖTARKOITUKSET – RAJOITUKSET JA KIELLOT  

1. Tämä pallo on suunniteltu ja valmistettu useilla eri sektoreilla tapahtuvaan käyttöön, kuten urheilu, fitness, jumppa, 

lääkintäala ja opetus. Tuotetta ei saa käyttää muihin kuin Ledragomman ilmoittamiin tarkoituksiin. 

2. Tämä pallo kestää 400 kg:n kuormituksen. 

3. Kyseessä ei ole leikkikalu ja joka tapauksessa tuote ei sovellu alle 36 kk:n ikäisille lapsille. Sisältää pieniä osia. 

Tukehtumisvaara.                                                  

4. Älä tee pallolla harjoituksia kepin, käsikahvojen tai minkäänlaisten painojen kanssa. 
 

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 

5. Pakkaus sisältää pallon, kaksi valkoista korkkia ja pienen venttiilin. 
 

TÄYTTÄMINEN 

6. Pallon täyttämiseksi käytetään joko uimapatjan täyttämiseen tarkoitettua pumppua, polkupyöräpumppua 

(ainoastaan tässä tapauksessa käytetään mukana olevaa venttiiliä) tai kompressoria. Älä täytä puhaltamalla. 
 

MENETTELYTAPA ENSIMMÄISELLÄ KÄYTTÖKERRALLA 

7. Noudata ensimmäisellä käyttökerralla seuraavia ohjeita:                                                                                     

7.1) aloita täyttäminen hitaasti edellä mainittuja välineitä käyttäen, pidä taukoja, 

7.2) älä ylitä 90% palloon ja/tai sen pakkaukseen merkitystä läpimitasta, 

7.3) sulje aukko yhdellä pakkauksessa olevista korkeista, 

7.4) odota 24 h ennen pallon täyttämistä täyteen läpimittaansa. 

OHJEITA JA VAROITUKSIA SEURAAVIA TÄYTTÖKERTOJA VARTEN   

8. Seuraavilla täyttökerroilla annettua maksimiläpimittaa ei saa milloinkaan ylittää. Käytettäessä kompressoria 

on edettävä hitaasti annettua maksimiläpimittaa lähestyttäessä. Korkki voidan poistaa aukosta helposti käyttämällä 

apuna teelusikkaa. 

ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ SUORITETTAVAT VAROTOIMENPITEET  

9. Pallon pinta tulee tarkastaa ennen jokaista käyttökertaa ja kehon painon asettamista pallolle tulee välttää, jos 

pinnassa on viiltoja, hankaumia, reikiä tai mitä tahansa muita vikoja. Viimeksimainituissa tapauksissa pallon 

turvallisuus on kyseenlainen, sillä se saattaa rikkoutua äkillisesti aiheuttaen sen päällä olevan henkilön 

putoamisen maahan. 

10. Puhdista pallo ennen jokaista käyttökertaa vedellä ja miedolla saippualla ja poista pinttyneimmät tahrat 

etyylialkoholilla. 

SALLITTU KÄYTTÖLÄMPÖTILA  

11. Huomaa: pallo tulee säilyttää huoneenlämmössä ( noin 18 - 20° C). Erittäin kylmissä lämpötiloissa, suorita pallon 

täyttäminen vasta sen jälkeen, kun se on saavuttanut huoneenlämmön. 

KÄYTETTÄVÄT PINNAT   

12. Palloa tulee käyttää pehmeillä pinnoilla. Älä koskaan käytä palloa terävien tai viiltävien esineiden tai 

lämmönlähteiden läheisyydessä; älä jätä palloa suoraan auringonvaloon. 

KORJAUKSEEN LIITTYVIÄ VAROITUKSIA  

13. Jos tuotteen pinnassa on reikiä tai viiltoja, älä yritä korjata niitä, sillä ”tee-se-itse” –tyyppiset korjaukset heikentävät 

tuotteen eheyttä ja saattavat aiheuttaa vakavia käyttäjän turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvia riskejä. 

Ainoastaan Maxafe® (Flexton Silpower® material - Pat. No. EP 1 409 088 B1 - Pat. No. US 7,144,354 B2) –

palloissa olevat pienet, korkeintaan 5 mm pitkät, reiät ja viillot voidaan korjata käyttämällä erityistä “Fixa-kit”-

korjaussarjaa. 
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