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   ITALIANO • ISTRUZIONI PER L’USO       NEDERLANDS • GEBRUIKSAANWIJZING

VOORSTELLING
De gymbal is vervaardigd van pvc en dient voor de versteviging en tonificatie van het hele lichaam.
Hij verbetert het evenwicht en de coördinatie en is geschikt voor rekoefeningen van de rug en voor spieroefeningen.

13. Warm u altijd op vooraleer de oefeningen te beginnen. Begin de 
training langzaam aan en leg haalbare doelen vast.
14. De bal niet op een hoge plaats opbergen om te voorkomen dat
deze op een persoon of voorwerp valt.
15. Zorg dat u tijdens het oefenen altijd uw evenwicht bewaart.
16. Pomp de bal op met de bijgeleverde pomp tot u de
maximumdiameter verkrijgt die vermeld staat op de verpakking.
17. Maximumgewicht van de gebruiker: 110 kg / 242 lbs

           WAARSCHUWING :
Om het risico van ernstige verwondingen te verminderen, lees de 
onderstaande belangrijke gebruiksaanwijzingen vooraleer het
product te gebruiken.
1. Lees alle aanwijzingen van deze handleiding alvorens het product te 
gebruiken. Gebruik het product alleen op de wijze waarop het in deze 
handleiding is beschreven. Bewaar deze handleiding gedurende 
de levensduur van het product.
2. Het is de taak van de eigenaar zich ervan te verzekeren dat alle gebruikers 
van het product goed op de hoogte zijn van alle gebruiksaanwijzingen.
3. Domyos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten wegens 
verwondingen of schade toegebracht aan personen of voorwerpen en die 
het gevolg zijn van een verkeerd gebruik van het product, door de koper of 
een andere persoon.
4. Het product is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik
het product niet voor commerciële, verhuur- of institutionele doeleinden.
5. Gebruik hem op een stof- en vochtvrije plaats, op een effen en stevig
oppervlak in een ruimte die groot genoeg is. Verzeker u ervan dat u
beschikt over voldoende ruimte, ten einde het product in alle veiligheid
te gebruiken. Zorg ervoor dat het product de vloer niet beschadigt.
6. Stel het product niet bloot aan zonnestralen en aan extreme warmte 
(hoger dan 122°F, 50°C).
7. Maak uw haar vast zodat het u niet hindert als u traint.
8. Als u pijn voelt of u wordt duizelig tijdens het doen van een oefening, 
stop dan onmiddellijk om uit te rusten.
9. Wanneer uw spieren vermoeid raken, rust even uit vooraleer verder te 
gaan. Drijf uw spieren niet tot het uiterste ! Dit kan enkel uitputting of een 
eventuele blessure met zich meebrengen.
10. Dit product is geen speelgoed. Kinderen en huisdieren altijd uit
de buurt van het toestel houden.
11. Hou uw product intact.
12. Als uw product beschadigd is, wordt het teruggebracht naar uw Decath-
lon-winkel en wordt het niet meer gebruikt tot het volledig gerepareerd is.

WAARSCHUWING : 
Raadpleeg uw huisarts voordat u met een trainingsprogramma begint. Dit is 
met name van belang voor mensen die ouder zijn dan 35 jaar of die eerder 
gezondheidsklachten hebben gehad en als u meerdere jaren niets aan sport 
hebt gedaan. Lees alle aanwijzingen voor gebruik.

HANDELSGARANTIE : 
DOMYOS biedt voor dit product garantie onder voorwaarde van normaal 
gebruik gedurende 2 jaar na aankoopdatum. De datum op de kassabon 
dient als aankoopbewijs. De verplichting van DOMYOS uit hoofde van deze 
garantie beperkt zich tot de vervanging of de reparatie van het product, 
naar believen van DOMYOS.

Alle producten waarop de garantie van toepassing is, dienen in ontvangst 
te worden genomen door DOMYOS in een van de officieel erkende centra, 
ongefrankeerd en voorzien van het geldige aankoopbewijs.
Deze garantie geldt niet in geval van :
- Schade veroorzaakt tijdens het transport
- Onjuist gebruik of abnormaal gebruik
- Reparaties die zijn uitgevoerd door technici die niet officieel erkend zijn 
door DOMYOS
- Gebruik voor handelsdoeleinden van het betreffende product.
Deze handelsgarantie vormt geen uitsluitsel voor de wettelijk geldende
garantie van het betreffende land / de betreffende provincie.



   



OXYLANE  4, bd de Mons - BP 299 - 59665 Villeneuve d'Ascq Cedex - France

Réf. Pack : 1212.716 - IMPORTADO PARA O BRASIL POR IGUASPORT Ltda - CNPJ : 02.314.041/0001-88-


