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Manual Bumperbolde 
 

Følg vejledningen og få større glæde og forlæng levetiden for dine bumperbolde! 

 

Før du tager boldene i brug 
 

1. Åben pakken forsigtigt! 

Undgå at bruge en kniv, da der er risiko for at skære igennem emballagen og skade boldene. 

 

2. Fold bolden ud og lad den ligge ca. 60 minutter inden du puster luft i den første gang. 

Dette for at undgå skader på materialet ved pludselig oppustning og lufttryk. 

 

 

3. Generelt skal boldene oppustes til ca. 80%-90%. 

Dette for at undgå beskadigelse af bolden under brug. 

 

4. Spilleområde & underlag. 

Bumperbolde er lavet til at blive brugt på græs eller sportsgulv. Hvis der spilles med boldene på beton, asfalt og 

lignende, vil boldene ikke holde særligt længe. 
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Brug af boldene 
 

1.Spillerne skal tømme lommer o.s.v. for mobil, ur, smykker, nøgler o.l. genstande. 

Dette for at undgå at beskadige boldene under brug. 

 

 

2.Brug korrekt størrelse bold til spillerne 

Spillerhøjde BmperBold (diameter) 

Ca. 120-160 cm 1,25 diameter 

Ca. 160-185 cm 1,55 diameter 

Ca. 185-200 cm 1,80 diameter 

 

 

3.Indstil selerne til størrelsen og så selerne sidder komfortabelt. 

Det kan være farligt at spille, hvis selerne er for løse. 
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Efter brug af boldene 
 

1. vask/aftør overfladen. 

Vask bolden for evt. snavs og lad den tørre inden den pakkes sammen. 

 

 

2. Pak bolden sammen. Brug evt. blæser til at suge luft ud, så den fylder mindre. 

Opbevar boldene på et tørt sted og så der ikke er risiko for at de bliver bekadiget! 

 

 

Reparation 
1. Udskiftning af ventil: 

Brug værktøj fra reparations-kit til at skrue den defekte ventil ud af bolden. 

Tag det inderste stykke af den gamle ventil ud af bolden. 

Tag en ny ventil og put den inderste del ind i bolden. 

Skru den yderste del af den nye ventil på den inderste del af ventilen igennem hullet.  

Stram efter med værktøjet.  

 

2. Lap af hul: 

Pust luft i bolden, for at finde hullet i bolden. 

Klip en RUND lap ud af det medfølgende TPU, som er ca. 1 cm større end hullet på alle sider. 

Lim lappen fast med det medfølgende lim. Vær opmærksom på, at limen er MEGET kraftig.                   


