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Instructiuni utilizare si intretinere a mingii
Este recomandat să știti cum să aveti grijă de minge corect pentru a avea o durata de viata mai lunga.
Constructia mingii
Exista diferite tipuri de construcție a mingiei. Modul in care veti avea grijă de minge diferă in functie
de constructie:
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Minge ACENTEC
Hexagoanele lipite împreună la cald - o tehnica numita legătura ,,cross-fusion’’ - sunt introduse pe camera. O
tehnică de fabricație utilizata pentru mingile de competitie de nivel inalt: fotbal și handbal.
Minge cusuta manual
Hexagoanele sunt cusute împreună. Cusăturile sunt inegale în comparație cu mingile laminate. O tehnica de
fabricație utilizata în mod obișnuit pentru fotbal și handbal.
Intretinerea mingii cusute:
Umflarea mingii
1.Folosiți întotdeauna apă cu săpun, sau silicon
Umeziti intodeauna acul pentru minge (ac special – bont) cu apa cu sapun, sau silicon,
inainte de a introduce cu atentie in valva. Introducerea unui ac de mingii uscat poate
deteriora supapa camerei provoaca pierderi de aer!
ATENTIE!
Folositi intotdeauna ace speciale pentru minge, care sa nu fie ascutite in varf (NU AC DE SIRINGA)
Introducerea defectoasa a acului in minge duce la pierderea garantiei.

2.Umflati
Umflati mingea Molten usor, umflarea se face încetul cu încetul în timp ce strângeti mingea în mod regulat.
Dacă forțați cantități mari de aer in camera cu ajutorul unui compresor sau un dispozitiv similar, supapa poate
desprinde iar camera se va deplasa, cauzand distrugerea acesteia

3.Urmați instrucțiunile de umflare inscriptionate pe minge
Important: respectai instructiunile inscrise pe minge in dreptul valve – presiune. Daca minge este prea umflata
poate duce la pierderea formei, dar si explozia camerei si pierderea garantiei. Daca se respecta instructiunile
sunteti asigurat ca minge se va pastra in conditii perfecte de utilizare ori de cate ori aveti nevoie. Pentru mai multe
detalii – vizitati site-ul nostru www.anastasiasport.ro - sectiunea TEHNOLOGIE.
Verificarea pierderilor de aer:
1.Splare cu apa cu sapun
Nisip sau murdăria în supapa poate, cu ușurință, să provoace pierderi de aer. Asigurați-vă ca mingea este spălata
întotdeauna cu atenție cu apă și săpun. Clătiți bine după curățare.
2.Pierderi de aer pentru o minge nouă
Prima dată când se umflă mingea Molten, aerul poate scăpa printre cusături. Este aerul care a fost prins între
garnitura interioare și camera în timpul fabricației. Acest lucru este perfect normal și nu indică o pierdere de aer.
Dupa joc:
1. Desumflati mingea dupa utilizare
Așa cum mingea ar trebui întotdeauna umflata înainte de joc, acesta trebuie dezumflat ulterior. Lăsând presiunea
aerului la un nivel ridicat atunci când mingea nu este în uz poate provoca pierderea formei.
2.Periati și ștergeți suprafața
După utilizare, folosiți o perie fina pentru a îndepărta orice nisip sau pietriș de la cusături. Ștergeți suprafața cu o
cârpă moale, umedă.
Alte sfaturi importante:
Stratul exterior al mingii de fotbal cusute manual este realizat din poliuretan, un tip de piele sintetica de inalta
calitate. Acesta este un material foarte ușor, cu elasticitate crescuta și rezistență la abraziune. Cu toate acestea, se
poate deteriora, de asemenea, dacă este expus la umiditate excesivă. Asigurați-vă că pe timpul depozitarii urmati
sfaturile de mai jos. Mingea Molten va multumesc pentru asta, și vă ajută să împinge limitele performatei sportive
pentru o lungă perioadă de timp.
1.După utilizare mingii în condiții de ploaie, ștergeți bine lasati-o sa se usuce intr-un loc ferit de soare.
2.A se păstra mingea într-un loc uscat, bine ventilat, departe de lumina directă a soarelui.
Asigurați-vă că pentru a menține mingea la distanță de obiecte ascuțite, cum ar fi sârmă ghimpată, plase de metal
rupte, spini, cactusi sau orice altceva care ar putea cauza o impunsatura. Chiar găuri care sunt invizibile cu ochiul
liber poate provoca pierderi de aer.
Nu expuneți mingea perioade lungi de lumina directă a soarelui!
Țineti mingea departe de căldură excesivă și de umiditate!
Nu ștergeți suprafața cu benzen. Acest lucru este valabil pentru ambele suprafețe:piele naturala sau piele
sintetica.

Mingi laminate
Partile de material sunt plasate direct pe camera. O tehnica de fabricație utilizata în mod obișnuit pentru mingile de
volei și de baschet.

Instructiuni de utilizare si ingrijire a mingii laminate
Curatirea mingi
Mingi din piele naturala
Mingile din piele naturala trebuie curățate usor, utilizând o cantitate mică solutie de curatat pielea naturala turnata
pe o cârpă moale. După curățare, ștergeți orice urma de solutie rămasa și lustruti suprafața. Pentru a îndepărta
petelor de noroi, folosiți apă din abundență și sapun. După spălare, lăsați mingea să se usuce într-un loc bine
ventilat, fara soare.
Mingile din piele sintetica sau piele resintetizata
1.Ștergeți suprafața cu o cârpă moale, umedă.
2.Utilizați radiera sau o perie moale pentru a indeparata urmele de murdarie.
3.Pentru petele dificile, folosiți solutie de curatare a pielii sintetice.
În cazul în care mingea este foarte murdara, folosiți multă apă și spun să o curățați . Lăsați să se usuce mingea întrun loc bine ventilat, fara soare.
* Lucruri de reținut atunci când spălati o minge Molten:
1.Nu lăsati minge cufundat în detergent.
2. Clătiți și scurgere bine după spălare.
În unele cazuri, substanțele chimice utilizate în detergentul poate provoca estomparea culorilor.
În cazul în care mingea se udă
Pentru mingile de volei, pielea este lipita cu un adeziv puternic. Apă și căldură pot provoca dizolvarea adezivului și
desprinderea pielii de pe camera. In contact cu apa - adezivul se poate infiltra, de asemenea, prin piele și poate
provoca decolorarea suprafeței.
1.Ștergeți orice exces de umiditate cu o cârpă curată.
2.Lasati mingea să se usuce într-un loc bine ventilat, ferit soare.
3.Nu utiliza uscătoare de păr sau dispozitive similare pentru a accelerarea uscarii.
Alte sfaturi importante.
1.Pastreati întotdeauna mingea într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
* Nu lăsați niciodată o minge profesionala expusa la temperaturi ridicate sau umiditate crescuta, de exemplu, în
portbagajul unei mașini intr-o zi de vară torida. Acest lucru poate face să-și piardă forma atent reglata, sau
deteriorarea suprafetei.
2.Feriti mingea de foc.
3.Dupa curățare, asigurați-vă că ștergeți orice uleiuri sau substanțe chimice rămase pe suprafața. De asemenea,
evitați utilizarea mingii pe podele ceruite.

* Creme si spray-uri utilizate în mod normal pentru protejarea hainelor si pantofilor de piele nu ar trebui să fie
utilizate pe mingi de piele, deoarece acestea ar putea face suprafata alunecoasa si mai putin capabila de a absorbi
sudoarea.
4.Lasa-ti mingea Molten sa se odihneasca dupa o peroioada de folosire.
* Ca toti sportive , mingea are nevoie de o pauza din cand in cand. Prelungi durata de viață a mingii Molten prin
utilizarea a două sau mai multe mingi prin rotație.

