
Reinigingsinstructies 

De ballen van Ballo kunnen worden gereinigd met water en zeep. 

Om stof en vuil te verwijderen kan Ballo worden afgenomen met een 
zachte, vochtige en pluisvrije doek.

Vocht afnemen met een droge doek.

Algemene instructies

Voordat Ballo in gebruik wordt genomen, dient de ondergrond vrij te zijn 
van scherpe of puntige voorwerpen.

Houd scherpe voorwerpen uit de buurt van Ballo om te voorkomen 
dat de ballen lek raken. Als één van de ballen lek is, mag hij niet meer 
worden gebruikt. 

Het wordt ten sterkste afgeraden om op Ballo te staan of te liggen. 

Ballo is bedoeld om te worden gebruikt op een droge en vlakke 
ondergrond. 

Ballo dient door één persoon tegelijk te worden gebruikt.

Het wordt afgeraden op Ballo te zitten indien men last heeft van 
flauwtes, problemen met het evenwichtsorgaan, rugpijn, heuppijn, 
duizeligheid, epilepsie o.i.d. 

Aan de slag
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Dagelijks gebruik

Voor een aangename zitervaring en goede balans wordt aangeraden om 
in het midden of op het voorste gedeelte van de bal plaats te nemen. Het 
lichaamsgewicht min of meer gecentreerd en beide voeten plat op de     
grond (fig. A).

Ballo is geschikt voor gebruikers met een lengte van tenminste 149 cm 
(4’11”) en met een gewicht tot 136 kg (300 lbs).  

Goed plaatsen

Ballo heeft een contragewicht in de onderste bal waardoor hij rechtop blijft 
staan. Ballo blijft niet staan rechtop staan als hij op zijn kop wordt gezet. Voor 
alle zekerheid, Ballo staat goed indien de handgrepen zich aan de onderzijde 
van de bovenste bal bevinden (fig. B).

Oppompen

Oppompen van de Ballo ballen:

1 - Controleer of de naaldnippel op de meegeleverde pomp is geplaatst

2 - Bevochtig de naaldnippel met wat water

3 - Duw de naaldnippel rustig door het ventiel in het midden van de bal

4 - Begin met pompen

Aantekening: De ballen worden harder en springeriger als de spanning 
toeneemt. Met wat minder spanning blijven de ballen zachter en voelen 
meer aan als een kussen. 

De aanbevolen luchtdruk ligt tussen 0.3 PSI en 0.5 PSI. Ballo is te hard 
opgepompt als er rondom het ventiel een spleetje te zien is (fig. C). Bij 
de juiste spanning dient er geen spleetje rondom het ventiel zichtbaar te 
zijn (fig. D).
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