lnflando sua Meia Bola Bosu com Segurança (Passo a Passo):

Diferenciais e Benefícios:

PASSO 1: Retire o bico da embalagem que acompanha a bola. Utilize a

• A Meia Bola Bosu Trainer é o equipamento ideal para manter a forma
física ou trabalhar a rea~iHtação . do corpo,_através da cinesioterapia .
Utilizada no esporte ou f1s1oterap1a, posslb1hta a realização de diversos
exercícios, garantindo segurança, diversão e resultados gratificantes.
. Oferece estabilidade e permite a execução de exercícios que não são

bomba manual para inflar. Caso for utilizar outro modelo de bomba ou
compressor será necessário a utilização de um adaptador.

PASSO 2: Insira o bico da bomba na bola. Certifique-se que a pressão do ar
seja contínua, e comece o processo para inflá-la. Faça movimentos com
pressão e contínuos para que o material estique gradativamente e não se
danifique.
NOTA: A sensação de dureza ao inflar a bola pela 11 vez é normal, pois o
material ainda não está totalmente cedido.

PASSO 3: Ao chegar a medida (em cm) indicada ao tamanho da bola, pare
de inflare insira o bico para fechamento.
NOTA: Nunca inflar a bola a mais do que o seu diâmetro máximo. Na
primeira vez que a bola for inflada, aguarde algumas horas para a sua
utilização. Não a deixe exposta por muito tempo ao calor do sol, o
aquecimento pode danificá-la.

NOTA: O peso máximo suportado pelo produto é de 160kg.

Cuidados com a Meia Bola Bosu Trainer:

TERMO DE GARANTIA

possíveis em bolas inteiras;
. Garante resistência e absorção de Impactos.

Acompanha Brinde: Tubbing Elástico de 60 cm, alça de mão, bomba e
manual. (Brindes não estão inclusos na garantia);
. Possui ganchos laterais em plásticos para encaixe do Tubbing elástico .

Indicado para Cinesloterapia, Reabilitação ou Condicionamento:
. Melhora a coordenação· Treina o equilíbrio físico e mental - Ideal para
alongamento, aumentando a flexibilidade, relaxamento.

Exercícios de Fisioterapia:
. Reeducação postural - Melhora a coordenação motora, trazendo força e
equilíbrio;
-Auxilia no tônus muscular.

Exercícios de Educação Física:
- Condicionamento físico, fitness e ginástica · Exercícios de
aquecimento, fortalecimento e alongamento.

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.Precausões: Manter afastada de chamas, incêndios e aquecedores.
Manter fora da luz solar direta, por períodos prolongados.
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Não deixar a bola inflada em seu carro.
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Conferência Visual no Recebimento:
- No ato do recebimento, conferir a superfície da bola. Caso seja
constatado algum defeito, rejeitar a mercadoria para a transportadora;
- Não usar a bola com a superfície danificada;
- Não fazer reparos ( remendos ), nem rupturas na bola.
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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
A Arktus 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.

