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03 (três) meses contra defeito de fabricação.

manual do equipamento

Mini Bola Overball 
- ISP Dyna

versão: 0.1



Esta é uma Mini bola inflável para exercícios físicos e Pilates 
que possibilita treinos de força, intensidade e equilíbrio. 

CARACTERISTICAS
Diâmetro: 25cm; 
Cor: Roxo;
Suporta 100 Kg.

Inflando a OVERBALL com Segurança:

1. Caso utilizar uma bomba manual que não seja compatível 
com o produto, é necessário fazer uso de um adaptador (O 
adaptador não acompanha o produto)

2. Não será necessário a utilização de adaptador se o rolo for 
inflado com bomba;

3.Infle a bola em superfície livre de qualquer objeto 
perfurante ou cortante;

4. Nunca infle a OVERBALL além do diâmetro recomendado. 
Deve-se inflar em temperatura ambiente;

5. Após inflada, a bola não deve permanecer em local onde 
pegue sol por períodos prolongado, pois isso, pode aquecer 
o material que reveste o produto, e pode danificar-lo. 

Inflando sua OVERBALL Passo a Passo:
Passo 1: Retire o bico ( caso esteja inserido no orifício);

Passo 2: Insira o bico da bomba ou do compressor de ar e 

comece o processo de bombeamento. Infle lentamente para 

que o material estique gradativamente e não danifique.

Na primeira utilização, não inflar completamente a 

OVERBALL, deixando parado por alguns minutos para que o 

material se expanda, depois finalizar normalmente o 

enchimento.

Nota: A sensação de dureza ao inflar a bola pela 1° vez é 

normal, pois o material ainda não está totalmente cedido;

Passo 3: Quando chegar a medida ( em cm) indicada ao 

tamanho da bola  , parar de inflar e inserir o bico para o 

fechamento;

Nota: Nunca infle mais do que seu diâmetro máximo. Na 

primeira vez que for inflar a bola, aguardar algumas horas 

para a utilização do mesmo.

Cuidados com a OVERBALL - ISP Dyna: 

1.Limpeza: Use um pano úmido para remover poeiras, 

sujeiras e marcas.

2.Uso: Não utilizar em ambientes com temperaturas 

elevadas, em superfícies com objetos perfurantes e/ou 

cortantes;

3.Manter afastado de chamas, incêndios e aquecedores. 

Manter fora da luz solar direita por períodos prolongados. 

Não deixar a bola inflada dentro do carro.

Conferência Visual no Recebimento:

- No ato do recebimento, conferir a superfície do produto . 

Caso constatado algum defeito, rejeitar a mercadoria para 

a transportadora.

- Não usar a bola com a superfície danificada.

- Não fazer reparos (remendos) em rupturas da bola.

Informações adicionais

A bola deverá ser enchida por completo até que fique 

rígida, ou seja, deve ser inflada totalmente até o seu limite 

de forma que o seu diâmetro (após o enchimento) fique 

equivalente à quantidade de centímetros de seu modelo.

Nunca infle acima do diâmetro prescrito na embalagem.

TERMO DE GARANTIA

Este produto  é garantido pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data de  emissão da Nota Fiscal de venda, 
contra defeitos de fabricação, desde que usado em condições 
normais e de acordo com o manual de instruções.

Esta garantia não dá cobertura para os casos abaixo relacionados:
-  Utilização do produto em lugar impróprio;
- Não seguir as orientações do Manual para inflar o produto;
-  Desgaste natural em virtude do uso;
-  Utilização com peso acima da capacidade indicada;
-  Utilização do aparelho fora de suas finalidades específicas;
-  Violação ou alteração de suas características originais

O Instituto São Paulo compromete-se a, dentro do prazo de 
garantia e de forma gratuita (exceto as despesas com fretes), 
trocar o produto com defeito que seja comprovadamente de 
fabricação, observadas as exceções acima mencionadas.


