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Veiligheidheids- en voorzorginstructies
De veiligheids- en voorzorginstructies zijn belangrijk om op te
volgen zodat u lang en veilig de Workaball kunt gebruiken.
Indien de instructies niet worden opgevolgd is de distributeur
niet aansprakelijk voor het product en eventuele schade.

Veiligheid
 De Workaball is een alternatief zitmeubel en is niet
geschikt als speelgoed of sporttoestel voor intensief
gebruik.
 De distributeur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
ongevallen of schade aan personen of zaken die door
onjuist gebruik zijn ontstaan.
 Zorg dat er zich geen scherpe voorwerpen of randen
bevinden in de nabije omgeving van de Workaball.
 Vermijd tijdens het gebruik geen schokkende
bewegingen naar achteren of opzij, vanwege
kantelgevaar en mogelijk letsel.
 Gebruik de Workaball niet tijdens de zwangerschap.
 Ouderen, personen met lichamelijke of geestelijke
belemmeringen dienen hulp te vragen bij het gebruik
van de bal of de zitbal te gebruiken onder toezicht.
 Vermijd ondergronden met scherpe randen, zoals
leisteen, ongeslepen natuursteen of niet geschuurde
houten vloeren.
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De Workaball heeft een duidelijk herkenbare bovenen onderkant. De onderkant heeft antislip materiaal.

Controleer bij een gladde ondergrond altijd of de antislip
voldoende is om stabiel en veilig te gebruiken. Indien dit
niet afdoende is dient u een antislip mat te gebruiken.


De maximale belasting van de Workaball is 120 kg.

Voorzorg







Laat de Workaball niet in de felle zon liggen.
De Workaball is alleen geschikt voor gebruik
binnenshuis.
Donkere kleuren kunnen afgeven bij een lichte
vloerbedekking. Controleer regelmatig of de hoes
afgeeft. Wij zijn niet aansprakelijk indien de kleur
afgeeft.
Gebruik de workaball niet langer dan 1 a 2 uur per dag
en wissel voldoende af met een normaal bureaustoel.
Indien de kamertemperatuur schommelt, controleer
dan regelmatig de hardheid van de bal en pas deze
aan indien nodig.
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Inhoud

Hoes

PVC binnenbal
handpomp
2 x ventielstopper
(geen afbeelding)

Gereedschap om ventielstopper uit
de binnenbal te halen

Instructies oppompen
Het volgen van onderstaande instructies is belangrijk en zal u
helpen om de zitbal snel in gebruik te kunnen nemen.

5

1. Zoek het ventiel van de binnenbal en doe de
binnenbal in de hoes waarbij het ventiel
uitgelijnd is met de bovenkant van de rits (het
ventiel moet dus aan de kant zitten wanneer
de rits gesloten is, zie ook plaatje hieronder).
Wanneer de binnenbal is opgepompt en deze zit niet

mooi uitgelijnd met de bovenkant van de rits dan
kunt u de rits minder goed sluiten.
2. Doe de rits een klein stukje omhoog en pomp
de binnenbal op met de meegeleverde
*handpomp tot ongeveer 50%. Wanneer de
handpomp in de binnenbal zit, kunt u de
handpomp gebruiken om nog wat
aanpassingen te doen door deze te bewegen
om ervoor te zorgen dat het ventiel netjes is
uitgelijnd met de rits.
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3. Pomp door tot ongeveer 90%. Doe vervolgens
de rits 3/4 dicht.
4. Pomp nu door totdat de hoes mooi strak is
(geen plooien meer). De binnenbal zal niet
ontploffen doordat deze zeer elastisch is en
deze veel groter kan worden dan de hoes . U
kunt doorgaan met pompen totdat de hoes
echt netjes zit zonder plooien. Hierdoor krijgt
de zitbal ook de juiste grootte.
Let op! Indien u de binnenbal te hard oppompt
dan kan de hoes scheuren en vervalt de
garantie.
5. Houdt uw duim of wijsvinger bij het ventielgat
wanneer u de pomp uit het ventiel trekt zodat
u deze direct kunt afsluiten met uw vinger.
Doe nu de witte ventielstopper in het
ventielgat en rits de hoes dicht.
* U kunt een elektrische pomp gebruiken
(bijvoorbeeld voor een opblaasmatrasje echter de
meeste pompen hebben niet voldoende kracht om de
bal volledig op te pompen. Indien dit het geval is
moet de het laatste stukje alsn og met de handpomp
worden gedaan.
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Gebruik van de Workaball





De workaball is geen vervanging voor een bureaustoel
en wij adviseren om voldoende af te wisselen tussen
de workaball, bureaustoel en wellicht ook staand
werken.
Zit altijd rechtop en in het midden van de zitbal zodat
u niet per ongeluk naar voren of achteren kunt vallen.
Vlek of vuiligheid? Geen probleem, de meeste vlekken
kunnen worden verwijderd door het gebruik van een
vochtig doekje. Bij ernstige vervuiling kunt u de hoes
wassen met de hand of een handwas programma op
max. 30 graden.
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