POZOR!
PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ A
DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
NEDODRŽOVÁNÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE VÉST K VÁŽNÝM
ZRANĚNÍM A ZA JEJICH NEDODRŽENÍ NENESE ODPOVĚDNOST
VÝROBCE ANI DODAVATEL.

1. OBSAH BALENÍ
1x obal na sedací míč
1x PVC míč
2x zavírací ventil
1x adaptér na pumpičku
1x nafukovací trubička

2. BEZPEČNOSTÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM
- Během těhotenství se nedoporučuje používat VLUV.
- VLUV je alternativní sedací nábytek a sportovní náčiní pro volný čas. Není
vhodné jako trvalé sezení, nábytek, dětská hračka, vysoce výkonné
sportovní vybavení. Nedodržení těchto pokynů může způsobit zranění.
- Distributor a výrobce nepřijímají žádnou odpovědnost za nehody nebo
poškození osob nebo majetku v důsledku nesprávného použití.
- VLUV není hračka! Udržujte jej mimo dosah dětí.
- Chraňte domácí zvířata před VLUV
- Ujistěte se, že v okruhu 1,50 m od VLUV nejsou žádné ostré předměty ani
ostré hrany.
- Při sezení se vyvarujte náhlého pohybu dozadu nebo do stran, existuje
nebezpečí převrácení a zranění!
- Osoby s tělesným nebo duševním postižením by se měly zdržet používání
míče.
- Starší lidé by si měli při používání míče nechat pomáhat.
- Celkové zatížení VLUV je 120 kg. Používání těžké tréninkové zátěže, které
překračuje celkové zatížení není povoleno.
- Ujistěte se, že pokojová teplota je konstantní. V případě větších výkyvů, kdy
se zvyšuje tlak vzduchu nebo klesá, upravte prosím tvrdost.

3. POKYNY PRO PŘÍPRAVU A NAFOUKNUTÍ
3.1 PŘÍPRAVA
A – položte obal míče na zem nebo na stůl zipem nahoru a otevřete zip
B – vezměte PVC míč a nejprve ho celý rozložte. Poté ho smotejte do ruličky.
C - umístěte smotaný PVC míč do obalu tak, aby otvor ventilu byl venku, cca 10 cm musí
být venku.

3.2 – PŘIPOJENÍ PUMPIČKY
Zde jsou doporučené pumpičky, s kterými je bezpečné a snadné míče nafukovat. Prosím
ujistěte se, že mají adaptér na nafouknutí míče. Pokud ne, využijte přiložený adaptér.

V případě použití adaptéru, který je součástí balení:
Zkontrolujte, kterou pumpovací hlavu máte na pumpičce. Pokud máte pumpičku
pro ventily Schraeder / auto, můžete, je-li to nutné, odříznout adaptér s úzkým
závitem pro ventily French / Presta ostrým nožem, který zajistí bezpečné spojení.

A – závit pro French / Presta ventil
B – závit pro Schraeder / auto
ventil
C – uříznete nožem, pokud je to
nutné

3.3 NAFOUKNUTÍ
Nafukujte míč pouze v pokojové teplotě. Pokud vybalíte míč a bude studený, nafoukněte
ho až po tom, co se jeho teplota trochu zvýší. Míč nechte odpočívat min. 2 hodiny
v pokojové teplotě, než ho začnete nafukovat.
VAROVÁNÍ: při nafukování pumpičkou může dojít k přefouknutí nebo prasknutí míče.
Dodavatel ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou při
přefouknutí míče.
D – strčte adaptér do nafukovacího ventilu míče a připojte pumpičku
E – ze začátku přidržujte PVC míč lehce venku tak, aby koukal ze zipu
Umístěte ventil tak, aby byl ve středu zipu. Až bude míč nafouknutý tak z 2/3, zatlačte míč
do obalu a pohybujte s ním tak, aby se v obalu rovnoměrně rozprostřel.

DŮLEŽITÉ: pohybujte s míčem uvnitř obalu tak, aby ventil zůstal stále uprostřed zipu.
Pokud je to možné, míč by měl mít ventil v první polovině zipu ze strany, ze které se
otevírá, viz obrázek E.
F – pokud je míč nafouknutý na 80-90% své kapacity, je možné začít zavírat zip.

3.4 – SPRÁVNÁ TVRDOST MÍČE
Správné tvrdosti nafouknutí bylo dosaženo, pokud jsou v některých polohách
přítomny pouze malé záhyby. V ideálním případě byste měli nechat odpočívat
VLUV 2-3 hodiny se zavřeným šroubem uzavíracího ventilu a poté zkontrolovat,
zda
záhyby jsou stále přítomny. Pokud tomu tak je, zkuste je vyhladit rukou. Pokud to
nepomůže, mírně přifoukněte míč, dokud nejsou vyhlazeny. Správné nafouknutí
poznáte tak, že musí být možné pomocí pěsti zatlačit VLUV 5 cm dovnitř. Pokud
toto stlačení nelze provést, byl míč nafouknutý příliš tvrdě.
UPOZORNĚNÍ: pokud míč přefouknete a dojde k jeho poškození, nelze na toto poškození
uplatnit záruku.

3.5 – PVC míč
PVC míč je v celku menší než obal. Pokud máte pocit, že je při nafukování míč příliš velký a
mohl by v obale prasknout, nemusíte se toho obávat. Míč je vyroben ze speciálního
odolného a pružného materiálu a není možné aby se tak stalo. Po prvním použití se míč
ještě trochu změkčí.

3.6 – ZAVÍRÁNÍ VLUV OBALU
-

Vyndejte pumpičku z nafukovacího ventilu a co nejdříve otvor zavřete pomocí špuntu
Zatlačte špunt co nejvíce, abyste si byli jistí, že není nikde pootevřen

G – při zavírání obalu můžete míč trochu stlačit, aby vám šel zip lépe zapnout
H – nakonec ježdík zipu schovejte do krytky, aby nedošlo k poškrábání podlahy nebo
jiných podložek

3.7 – OTEVÍRÁNÍ VENTILU
Nikdy k otevírání ventilu, neboli špuntu nepoužívejte ostré předměty. Ideálně může
posloužit třeba konec kávové lžičky.
VAROVÁNÍ: z důvodu velkého tlaku může při otevírání špunt vystřelit. Přidržujte si ho
tedy prstem.

4.

BEZPEČNOSTÍ POKYNY BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

Pokud je to možné, umístěte VLUV na neklouzavý povrch. Máte-li hladší povrch,
jako je kámen, dlaždice, parkety nebo laminát vždy používejte protiskluzovou
podložku.
• Vyhýbejte se ostře ohraničeným povrchům, jako jsou břidlice, neleštěný kámen
nebo podlahové desky.
• Pokud je to možné, nevystavujte VLUV přímému slunečnímu záření.
• Oblast použití je uvnitř. Není určen k použití venku.
• V případě jakéhokoli poškození míč nepoužívejte a kontaktujte naše služby
oddělení na adrese info@vluv.de.
• VLUV má jasně viditelnou horní a dolní část. Při používání musí rukojeť
směřovat nahoru a míč musí stát na spodním prstenci. Při sezení nebo vstávání
vždy počínejte opatrně a mějte chodidla na zemi.

Vždy si dávejte pozor, abyste seděli na míči rovně. Při záklonu nebo předklonu může dojít
k úrazu.
Pro lepší stabilitu můžete používat ruce a míče se přidržovat.

5. KVALITA
Kvalita materiálů obalů VLUV je vysoká, materiál je odolný a za správného používání vám
vydrží hodně dlouho. Měli byste však brát na vědomí následující body:
Tmavé a intenzivní barvy mohou zanechávat stopy pigmentu. Buďte zvláště
opatrní na světle zbarvené koberce! Kontinuálně kontrolujte chování oděru. V
případě barev nepřijímáme žádnou záruku otěru.
V průběhu času je nevyhnutelné běžné ošoupání.
Nevystavujte míč UV záření po delší dobu.

6. ČÍŠTĚNÍ A PÉČE
Neodstraňujte skvrny pomocí agresivních čističů. Nejprve se snažte skvrnu jemně
odstranit. Doporučujeme dodržovat následující pokyny:
VLUV STOV
Prach a chlupy
- Jednoduše odstraňte z povrchu jemným kartáčem vysavače nebo jemným
kartáčkem na odstraňování nečistot
Lehké znečištění
- Odstraňte nečistotu pomocí vlhkého hadříku
Středně silné znečištění
- V tomto případě vypusťte polovinu PVC míče, poté můžete místo omýt studenou
čistou vodou. Nechte 24 hodin schnout a můžete znovu nafouknout.
Silné znečištění
- V případě silného znečištění musíte míč vyfouknout, vyjmout z obalu a můžete
obal vyprat na 30°C bez jakýchkoliv agresivních pracích prostředků. Nechte
uschnout a poté můžete opět míč vložit a nafouknout.
VLUV VEEL a VELT
Prach a chlupy
- Jednoduše odstraňte z povrchu jemným kartáčem vysavače nebo jemným
kartáčkem na odstraňování nečistot
Lehké znečištění
- Odstraňte nečistotu pomocí vlhkého hadříku
Středně silné znečištění
- V tomto případě vypusťte polovinu PVC míče, poté můžete místo omýt studenou
čistou vodou. Nechte 24 hodin schnout a můžete znovu nafouknout.
Silné znečištění
- V případě silného znečištění musíte míč vyfouknout, vyjmout z obalu a musíte
nechat obal vyčistit suchým čištěním.

