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COLLECTIVE BALL 19301 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENTS 
1 x Collective Ball 
1 x Valve 
1 x Plug 
1 x Plug Remover 
 
INFLATION 
A pump is required (not included) we recommend items 18141, 14863 or 18682. 
1. Insert the valve into the inflation hole ridged end facing upwards. 
2. Attach the pump to the valve. 
3. Always inflate the ball gradually and slowly, especially when approaching the maximum 

diameter.  
4. Once the collective ball is pumped to the required size remove the valve. 
5. Carefully insert the plug. 
 
If you wish to deflate the ball at any time please use the plug remover provided. 
 
USE  
The ball can be used by up to 6 people at the same time. Use the handles to pull, make sure that 
there is an equal amount of people on each side.  
 
CLEANING AND STORAGE 
• Avoid use of solvents. 
• Use warm water with a liquid detergent. 
• Store in a clean dry area away from hot pipes and sharp objects. 
 
SAFETY 
Always supervise the use of this product. 
Do not misuse this product. 
Ensure that there is enough space to use this product. 
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BOLA COLETIVA 19301 

 
CONTEÚDO 
1 x Bola coletiva 
1 x Válvula 
1 x Tampão 
1 x Saca tampão 
 
ENCHER 
É necessária uma bomba (não incluída), recomendamos os produtos 18141, 14863 ou 18682. 
1. Introduza a válvula no buraco de enchimento com a ponta virada para cima. 
2. Prenda a bomba à válvula. 
3. Encha sempre a bola gradualmente e lentamente, especialmente quando se estiver a 

aproximar o diâmetro máximo. 
4. Quando a bola coletiva estiver cheia até ao nível necessário, remova a válvula. 
5. Introduza o tampão cuidadosamente. 
 

Caso deseje esvaziar a bola a qualquer momento, por favor utilize o saca tampão fornecido. 
 
UTILIZAÇÃO 
A bola pode ser utilizada por 6 pessoas ao mesmo tempo. Utilize as pegas para puxar, deve existir 
uma quantidade de pessoas igual em cada lado. 
 
LIMPEZA E ARMAZENAMENTO 
• Evite utilizar solventes. 
• Utilize água quente com um detergente líquido. 
• Guarde numa área limpa e seca, afastado de tubos quentes e objetos afiados. 
 

SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
Não dê uma má utilização a este produto. 
Verifique se existe espaço suficiente para utilizar este produto. 
 


