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Vyrobeno v ČR

Instrukce vkládání míče do obalu
Kompletování míče a výrobku trvá cca 20 min.

Bezpečnostní pokyny
Vysvětlivky symbolů v tomto návodu k použití
Tento symbol označuje nebezpečí
Tento symbol označuje další informace

Před manipulací s výrobkem si dobře přečtěte tento Návod k použití. V případě nedodržení
následujících instrukcí, může dojít k poškození výrobku a také může ohrozit zdraví uživatele a okolí.
V případě nedodržení následujících pokynů při používání výrobku, nenese výrobce / importér /
exportér / dodavatel žádnou odpovědnost při poškození zdraví uživatele nebo poškození majetku.
V případě, že majetnické právo bude přeneseno na jinou osobu, tento Návod k použití musí být
přiložen k výrobku.

Obsah balení
1x gymnastický míč
1x látkový obal na míč
1x návod k použití

Zkontroluj obsah
Vyjměte veškeré věci z krabice a zkontrolujte stav výrobků. V případě, že některá z věcí je poškozena,
nesmí se použít! Prosím, kontaktujte dodavatele via servisní email na jeho webových stránkách
www.7micu.cz

Technické údaje
Maximální hmotnost uživatele:
45 cm - 60 kg
55 cm – 90 kg
65 cm – 110 kg

Doporučení
Gymnastický míč je alternativou k sezení pro děti a dospělé. Míč může mít další funkce: lehké hraní a
cvičení. Použití míče při hraní a cvičení pouze na vlastní zodpovědnost. Výrobce / importér / exportér
/ dodavatel nenese žádnou odpovědnost při poškození zdraví uživatele, majitele nebo ostatních osob.
Použití poškozeného výrobku se zbavuje výrobce / importér / exportér / dodavatel veškeré právní
zodpovědnosti.
Zachování bezpečnosti
Přečtěte si pozorně následující instrukce pro vyhnutí se jakémukoliv poškození výrobku či zdraví.
Nepoužívejte míč při jakýchkoliv fyzických či psychických zdravotních problémů.
Používání míče dítětem musí být vždy pod dozorem právně odpovědné dospělé osoby dítěte.
Při používání míče vždy dbejte na bezpečnou vzdálenost od rohů, hran, schodů, oken, dveří, bazénů či
podobných nebezpečných věcí či míst. Vždy seďte ve středu balónu s oběma nohama na zemi ve
stabilní poloze. Nedodržení těchto instrukcí může vést k poškození zdraví.
Mějte na paměti, že prudké a krátké pohyby mohou zapříčinit ztrátu rovnováhy a mohou zapříčinit
poškození zdraví.
Mějte na paměti, že výkyvy teploty mohou zapříčinit změnu tlaku v míči. Přehuštěný či podhuštěný míč
je nebezpečný a v takovém stavu není určen k použití. V tomto případě upravte tlak v míči na bezpečný
limit.

Při nafukování míče ústy dbejte na bezpečnost a zdraví. Doporučujeme nafukovat s přestávkami, aby
se osoba, nafukující míč, vyhnula jakémukoliv poškození na zdraví.
Nafukujte míč pouze vzduchem
Nafukování míče ústy může zapříčinit zadýchanost, mdlobu či jiné poškození na zdraví.
Doporučuje se nafukovat míč pumpičkou na vzduch. Při manipulaci s míčem se vyhněte ohni a dalším
hazardním prostředím, které mohou zapříčinit poškození zdraví či samotného výrobku.
Nafoukněte míč dostatečně. Pokud míč není dobře nafouknut, není stabilní a může dojít
k poškození na zdraví uživatele a okolí včetně majetku majitele.
Nepoužívejte k nafukování žádné kompresorové či obdobné pumpy. Nedodržení těchto instrukcí
může vést k poškození na zdraví uživatele a okolí včetně majetku majitele.
Údržba
A) Po nějaké době může dojít k úniku vzduchu z míče, proto je doporučeno pravidelné
dofukování.
B) Pro údržbu obalu dbejte instrukcí na štítku uvnitř míče.

Ostatní
Nevystavujte míč v obalu slunci. Může dojít ke ztrátě barvy na látce.
Výrobek je určený pro děti od 5ti let.
Výrobek není určen pro outdoorové aktivity.
Vzduchová pumpa není součástí balení.

A)

B)
C)
D)

Vyjměte míč a obal z krabice a z plastického obalu (Pozor: obal není určen k žádné hravé aktivitě
a není určen pro manipulaci dítětem). Rozviňte míč a obal se zipem směrem nahoru. (Viz.
Obrázek č. 1)
Rozviňte míč tak, aby se ventil nacházel na krajní straně po rozvinutí míče.
Zasuňte rozvinutý míč do obalu tak, aby viditelně vyčníval pár centimetrů z otvoru obalu tam,
kde se nachází zip. (Viz. Obrázek č. 2)
Začněte s nafukováním míče, nejlépe pumpičkou. (Pumpička není součástí balení.)

TIP: Při nafukování míče uvnitř obalu dbejte na to, aby nevznikala žádná překřížení.
E)

Při nafukování dbejte na to, aby ventil byl vždy lokalizován u konce zapínání zipu. Tímto
způsobem zajistíte dostatečný tlak vzduchu v míči a jednoduché umístění zátky do nafukovacího
otvoru a zapnutí obalu zipem.

F)
G)
H)
I)

Při dosažení nafukování objemu míče cca na 80%, začněte pomalu zapínat zip obalu. (Viz.
Obrázek č. 3)
Pokud není míč v obalu perfektně kulatý, upusťte trochu vzduchu, aby se míč sám mohl
přizpůsobit obalu a začněte opět nafukovat.
Pokračujte v nafukování míče na maximum. Po ukončení urychleně uzavřete ventilek a po té zip.
(Viz. Obrázek č. 4)
Pokud nejde míč dofouknout do plného objemu, vyčkejte do druhého dne a míč dofoukněte, až
dojde k uvolnění materiálu, ze kterého je míč vyroben.
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