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HOW TO PUMP YOUR BALL

SE- Att tänka på när du ska pumpa din nya boll:



Då bollen legat opumpad och ihopvikt länge rekommenderar vi er att pumpa bollen stegvis
och sedan avvakta i ca 30 min. Fyll sedan på med ytterligare luft. Detta för att lufttrycket ska
hålla så länge som möjligt och för att bollen ska behålla sin rundhet.



Var noga med att nippeln går rakt ner när du pumpar, kommer den snett kan den skada
blåsan och detta kan orsaka läckage.



Använd alltid nippelolja innan du pumpar upp dina bollar. Utan olja kan hela ventilen tryckas
in i bollen, eller torka ut så att luften går ur bollen, se art 74865.

NO-

Husk på dette når du skal pumpe opp din nye ball:



Da ballen har ligget pakket og uten luft lenge, anbefaler vi å fylle ballen trinnvis med luft.
Vent deretter i ca 30 min, og fyll på med ytterligere luft. Dette for at lufttrykket skal holde så
lenge som mulig, og for at ballen skal beholde sin runde form.



Vær nøye med at nippelen står rett i ventilen når du pumper. Hvis den står på skrå kan den
skade blæren, og dette kan forårsake lekkasje.



Bruk alltid nippelolje før du pumper opp dine baller. Uten olje kan hele ventilen trykkes inn i
ballen, eller tørke ut slik at luften går ut av ballen, se art 74865.
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HOW TO PUMP YOUR BALL

DK - Husk dette, når du skal pumpe luft i din nye bold:


Da bolden har været opbevaret i længere tid i upumpet tilstand, anbefaler vi at pumpe
bolden ad flere gange – gerne med 30 minutters mellemrum. Fyld lidt luft i ad gangen. Dette
sikrer, at lufttrykket holder længere og bolden beholder således sin form.



Vær opmærksom på, at mundstykket er lodret, når du pumper, - er den skæv, kan du
ødelægge ventilen og dermed forårsage lækage.



Anvend altid olie, inden du pumper luft i bolden. Ellers kan du komme til at trykke ventilen
ind i bolden – eller ventilen tørrer ud og luften siver ud ad bolden, se artikel 74865.

FI - Kuinka pumppaat palloosi ilmaa:





Kun pallo on saapunut pumppaamattomana, suosittelemme, että se täytetään ensin hieman
vajaaksi ja odotetaan n. 20 min jonka jälkeen pallo pumpataan lopulliseen kovuuteensa.
Tällöin pallo saa ja säilyttää paremmin oikean muotonsa.
Pitäkää venttiilin neula suorassa pumpattaessa, ettei se vahingoita venttiiliä ja aiheuta pallon
vuotamista.
Laittakaa aina venttiiliöljyä (tuote 74865) venttiiliin ennen pumppaamista. Öljy estää
venttiiliä kuivumasta ja vahingoittumasta ja silloin ilma pysyy hyvin pallossa
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