
Geweldige opblaasbare bubbelbal 

SLIMEBUB

PAKKET BESTAAT UIT: 

1 x bubbelbal SLIMEBUB
1 x opblaasbuisje

SPECIFICATIE:

Materiaal: TPR
Soort vorm: Rond
De maximale wateropname is 0,25 KBM en de maximale diameter van de gevulde bal is 0,7 m 
Gebruiksmogelijkheden: U kunt de opblaasbare bal opblazen en met water vullen. U kunt er het hele 
jaar door binnen of buiten mee spelen.

WAARSCHUWING:

∑ Dit is geen redmiddel.

∑ Het product is niet bedoeld als hulpmiddel bij het zwemmen.

∑ Kinderen moeten tijdens het gebruik van het product onder streng toezicht staan.

∑ Laat uw kind niet in het product bijten.

∑ Het is niet toegestaan om op het product te lopen of te springen.

∑ Gooi de verpakking weg na het uitpakken. Laat kinderen niet spelen met de verpakking.

∑ De bal mag niet in aanraking komen met scherpe, ruwe of hete voorwerpen en oppervlakken zoals 
stenen, naalden, asfalt, kachels.



GEBRUIK:

Om op te blazen met lucht;

∑ Haal de bubbelbal en het opblaasbuisje uit de 
verpakking.

∑ Gebruik het kleine luchtpijpje (opblaasbuisje) om lucht in de 
kleine opening van het product te blazen.

∑ Gebruik uw mond om er lucht in te blazen of gebruik een 
luchtpomp (niet inbegrepen) om het op te blazen. 

Blaas het niet groter op dan de maximale grootte, want dan kan het scheuren.

Probleem met de opblaasgrootte: Het wordt aanbevolen om het tussen 0,7 m tot 1 m in diameter op te 
blazen. Bij het opblazen moet u het opblaasbuisje in het opblaasventiel van de bal steken, vervolgens goed 
dichtknijpen en dan opblazen! Omdat het product een antilekventiel heeft, is het in het begin moeilijk wanneer 
u een voetpomp gebruikt!

Opgelet: Het is aanbevolen om een elektrische luchtpomp te gebruiken!!! Als u een voetpomp of uw mond 
gebruikt, kan het zijn dat het langer duurt om op te blazen. Gebruik uw pomp langzaam om uw bal op te 
blazen.

Volg onderstaande stappen om het product met water te vullen:

∑ Steek het luchtpijpje in de kleine opening;
∑ Verwijder het luchtpijpje terwijl u het gat wijd open houdt;
∑ Bevestig de waterbron;
∑ Vul het voorzichtig met water;
∑ Verwijder de waterbron;
∑ Druk met uw vingers op het gat om het te sluiten.
∑ De maximale wateropname is 0,25 KBM en de maximale diameter van de gevulde bal is 0,7 m.

Let op: bij het opblazen mogen er geen scherpe voorwerpen op de grond liggen!


