
Incrível bola insuflável 

SLIMEBUB

CONTEÚDO DE EMBALAGEM: 

1 x bola SLIMEBUB
1 x tubo para encher

ESPECIFICAÇÕES:

Material: TPR
Forma: redonda
A quantidade máxima de água no interior é de 0,25 m³ e o diâmetro da bola cheia é de 0,7 m. 
Gama de utilizações: a bola insuflável pode ser enchida com ar ou água. Pode brincar no interior e no 
exterior durante todo o ano.

AVISO:

∑ Este não é um dispositivo salva-vidas.

∑ O produto não se destina a ser utilizado como boia de natação.

∑ As crianças devem ser estreitamente supervisionadas durante a utilização do 
produto.

∑ Não deixe as crianças morderem o produto.

∑ Não é permitido caminhar ou saltar sobre o produto.

∑ Elimine a embalagem após retirar o produto. Não deixe as crianças brincarem com a embalagem.

∑ A bola não pode entrar em contacto com objetos ou superfícies afiadas, ásperas ou quentes, como 
pedras, agulhas, asfalto, fogões.



UTILIZAÇÃO:

Para encher com ar:

∑ Retire a bola e o tubo para encher.
∑ Utilize o pequeno bocal de ar (tubo de encher) para soprar ar 

através da pequena abertura no produto.
∑ Sopre ar com a boca ou utilize uma bomba de ar (não 

incluída) para encher. 

Não encha para além do tamanho máximo, uma vez que pode rebentar.

Problemas de enchimento: Recomendamos encher entre 0,7 m e 1 m de diâmetro. Ao encher, ligue a porta de 
enchimento à válvula de enchimento do balão. Em seguida, aperte firmemente e encha! Uma vez que o 
produto inclui uma válvula de retenção de fuga, será difícil, inicialmente, utilizar uma bomba a pedal!

Nota: Recomendamos que utilize uma bomba de ar elétrica! Se utilizar uma bomba a pedal ou a boca, poderá 
demorar mais tempo a encher. Utilize a bomba lentamente para encher a bola.

Para encher o produto com água, siga os passos abaixo:

∑ Insira o bocal de ar na pequena abertura;
∑ Retire o bocal de ar mantendo o orifício bem aberto;
∑ Fixe o bocal de água;
∑ Encha com água cuidadosamente;
∑ Retire o bocal de água;
∑ Pressione o orifício com os dedos para fechar.
∑ A quantidade máxima de água no interior é de 0,25 m³ e o diâmetro da bola cheia é de 0,7 m.

Nota: ao encher, retire eventuais objetos afiados do chão!


