
Page 1 of 2 
Copyright ROMPA® Ltd 

EGG BALL 14864, KH 5.11 

 
 

EGG BALL 14864 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENTS 
Your ball is supplied in a bag containing: 
1 x ball 
1 x yellow valve 
2 x white plugs (one is a spare) 
 
INFLATION 
This ball has been strictly tested to ensure high quality and suitability for use. In order to 
maximise the usefulness and life of the ball we suggest the following: 

• Do not exceed 90% of the maximum diameter as indicated on the ball.   Close the ball 
using one of the white plugs. Wait 24 hours before inflating to maximum diameter.  
NEVER inflate the ball over the maximum diameter. 

• Do not inflate the ball when cold. Allow the ball to reach room temperature (18-20°) for 
45-60 minutes before inflating. 

• When using an air compressor to inflate the ball, be careful to inflate slowly, especially 
when approaching the maximum diameter prescribed on the ball. 

• Not to be inflated by mouth. 
• Should you need to remove the plug, carefully use a teaspoon. 

 
CARE & MAINTENANCE 
Check for wear and tear before each use.  Cease use if damaged and replace ball.  The ball 
cannot be repaired if cut or punctured. 
Wash in a mild soap and water solution.  Remove more persistent marks with diluted alcohol.   
Keep and use the ball at room temperature. 
Keep away from sources of heat and flames.  Do not leave the ball directly exposed to the sun. 
Avoid contact with sharp or pointed objects. 
 
SAFETY 
Always supervise the use of this product. 
Not suitable for children under 36 months. Small parts included.  This is NOT a toy. 
Do not use weights on the ball (e.g. barbells). 
Use on soft surfaces e.g. carpets, mats. 
This ball can bear up to 400kg (880 lbs).   
This ball is latex-free. 
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CONTEÚDO 
A sua bola é fornecida num saco que contém: 
1 x Bola 
1 x Válvula amarela 
2 x tampas brancas (uma é suplente) 
 
ENCHIMENTO 
Esta bola foi testada exaustivamente para garantir uma alta qualidade e adequabilidade para 
utilização. De forma a maximizar a utilidade e vida da bola, sugerimos o seguinte: 

• Não exceda 90% do diâmetro máximo indicado na bola. Feche a bola usando uma das 
tampas brancas. Espere 24 horas antes de encher até ao diâmetro máximo. 
NUNCA encha a bola para lá do diâmetro máximo. 

• Não encha a bola quando estiver fria. Deixe-a atingir a temperatura ambiente (18-20º) 
durante 45-60 minutos antes de encher. 

• Quando estiver a utilizar um compressor de ar para encher a bola, seja cuidadoso e 
encha lentamente, especialmente quando estiver a aproximar-se do tamanho máximo 
prescrito na bola. 

• Não deve ser enchida com a boca. 
• Caso seja necessário remover a tampa, utilize uma colher de chá cuidadosamente. 

 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 
Procure sinais de desgaste e rasgues antes de cada utilização. Se a bola estiver danificada, 
deixe de utilizar imediatamente e substitua a bola. A bola não pode ser reparada se estiver 
cortada ou furada. 
Lave com água e sabão. Remova as marcas mais persistentes com álcool diluído. 
Mantenha e utilize a bola à temperatura ambiente. 
Mantenha afastada de fontes de calor e chamas. Não deixe a bola diretamente exposta ao sol. 
Evite contacto com objetos afiados e pontiagudos. 
 
SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
Não é adequado para crianças com menos de 36 meses. Peças pequenas incluídas. Este 
produto NÃO é um brinquedo. 
Não utilize pesos na bola.  Utilize em superfícies macias, ex.: tapetes, colchões. 
Esta bola suporta até 400kg.  Esta bola não contém látex.  


