
1) Rozbalte nylonový potah míče, 
rozevřete otvor s kapsami a zasuňte 
dovnitř latexovou duši tak, aby krk duše 
vyčníval ven. Nasaďte krk na ústí 
vzduchové pumpy, pevně stiskněte 
jednou rukou a začněte míč nafukovat. 
Pokračujte dokud povrch míče není 
hladký, bez viditelných vrásek. 
Doporučená vzduchová pumpa míč 
nafoukne za 2 až 3 minuty.    

2) Vyjměte vzduchovou pumpu, jednou 
rukou stále tiskněte krk duše. Pak 
druhou rukou míčem čtyřikrát až pětkrát 
otočte tak, aby došlo k zaškrcení 
vzduchu v duši.

3) Stočený krk duše zastrčte pod 
jednu z kapes a urovnejte jejich 
povrch. Míč je připraven k použití. 
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Zabraňte kontaktu míče s ostrými předměty, protržení míče po nárazu na ostrý 
předmět není důvodem reklamace. Pokud dojde k protržení potahu míče, můžete 
použít přiloženou záplatu, kterou podložíte trhlinu a zašijete. Také můžete poslat 
protržený míč na opravu do sídla společnosti Jipast v Hradci Králové. 

Míč nafukujte při teplotě v jaké jej budete používat. Při přenesení do chladnějšího 
prostředí může míč změknout.

Míč udržujte v čistotě vlhkým hadříkem, čistěte pouze vodou, nepoužívejte chemické 
prostředky. Nylonový potah míče lze prát v pračce při nižší teplotě. Musíte však 
nejprve vyjmout duši a také může dojít k odloupnutí loga na míči.

Latexová duše je mnohem menší než potah míče. Pokud se vám nedaří míč 
nafouknout je možné, že výkon vašeho kompresoru není dostatečný. Doporučený 
tlak na centimetr čtvereční je 0,016 až  0,022 baru. Nenafukujte míč na větší tlak než 
0,027 baru na cm2. Doporučená vzduchová pumpa vám nedovolí tento tlak 
přesáhnout. Pokud necháváte míč nafouknutý je normální, že po několika dnech 
bude měkčí.

Pro zvýšení životnosti duše ji pravidelně nafukujte, nenechávejte dlouho bez použití a 
občas ošetřete mletým mastkem, určeným pro latexové výrobky. Nevystavujte duši 
žáru nebo přímému ohni.
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