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BEÁLLÍTÁS 

1. Vegye ki a Fit-széket és a fitnesz labdát a dobozból, és ellenőrizze, hogy nem sérültek-e a szállítás 
közben. Normális, ha a fitneszlabda első felfújásakor enyhe gyűrődéseket vagy hajtási jeleket mutat, 
és normális, ha a széknek és a labdának erős műanyag szaga van a dobozból való kivétel után még 
pár napig. 

2. Felfújás előtt hagyja, hogy a labda elérje a szobahőmérsékletet. 

3. Csavarozza fel a szelep csatlakozót a pumpára. A szelep csatlakozó a legtöbb standard 
kerékpumpával is használható. Helyezze a szelepcsatlakozót a fitneszlabdán található lyukba. Fújja 
fel a labdát, amíg megfelelő keménységű nem lesz. A labda kezdetben túl kicsinek tűnhet a székhez 
képest. A kezdeti felfújás után 24-48 órával a labda „ellazul”, és felfújhatja megfelelő nagyságúra. 

4. Felfújás után a tegye a tűt a labda szelepébe, hogy ne eresszen le. A labda készen áll a 
használatra. Idővel leereszthet, ha szükséges fújja fel. 

5. Szerelje össze a széket a következő oldalakon látható módon. 

6. Helyezze a labdát a székbe. Üljön a fitnesz labda közepére úgy, hogy a talpa a padlón legyen, a 
térde derékszögben behajlítva. A combnak párhuzamosnak kell lennie a padlóval. Ha szükséges, 
engedje le a labdát a kívánt magasságra, fenntartva a megfelelő szilárdságot. 

 FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 

Kérjük, olvassa el mielőtt először használná a Fitness labda széket! 

1. Nem minden gyakorlat alkalmas mindenki számára. A sérülés kockázatának csökkentése 
érdekében konzultáljon egészségügyi szakemberrel, mielőtt elkezdené ezt vagy bármilyen 
edzésprogramot, és mielőtt alkalmazná ezt a terméket vagy bármely más edzőeszközt. 

2. A jelen kézikönyvben olvasható utasítások nem helyettesítik az orvos vagy más szakembet 
tanácsát. 

3. Ha szív problémával küzd, magas vérnyomásban vagy bármilyen más betegségben szenved, 
minden edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. 

4. A nyújtó és egyéb gyakorlatokat végezze lassan és nagy oda figyeléssel. Álljon le és pihenjen, ha 
szédül vagy légszomjat tapasztal. 

5. A nyújtás és az edzés biztonságos elvégzéséhez biztosítson magának elegendő szabad helyet. 

6. Használja a fitness labdát sima felületen. Ne használja a fitness labdát olyan felületen ahol 
megsérülhet. 

7. Csak a rendeltetésszerűen használja a terméket. 

8. Ne támaszkodjon a szék háttámlájára teljes testsúllyal. A háttámlát csak a stabil kapaszkodáshoz 
tervezték, miközben elvégzi az egyes gyakorlatokat. 

9. ** A görgőket szorosan rögzítse, mielőtt nyújtást vagy gyakorlatokat végezne a szék segítségével ** 

10. FIGYELEM: A termék terhelhetősége: 135 kg 
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KARBANTARTÁS 

 

 

1. Ha labdát szék nélkül használja, ügyeljen arra hogy ne legyen éles tárgy a labda 
környezetében, mert kilyukaszthatja a labdát. Csak sima felületen használja. 

2. Ne tegye a labdát durva, éles vagy kopott felületre, és ne tegye ki magas hőnek vagy erős 
napfénynek. 

3. Kerülje el a labda elhelyezését vagy gurítását újságokon, fénymásolt papírokon vagy más, 
tintával nyomtatott anyagokon, mivel a tinta véglegesen nyomot hagyhat a labdán. 

4. Kézzel mossa le a labdát puha ronggyal és meleg szappanos vízzel. Ne használjon erős, 
maró hatású vegyszert, súrolószert vagy tisztítószereket, amelyek kárt okozhatnak a labdban. 
Törölje le a széket nedves ronggyal. 

5. Ha a labdát belehelyezi a székbe, ellenőrizze, hogy az összes alkatrész megfelelően van-e 
rögzítve, és a labdát a kívánt szilárdságra fújja fel, mivel idővel leerszthet a fitnesz labda. Ha 
szükséges, fújja fel újra. 

6. A legjobb eredmény elérése érdekében használja a széket sima felületen, akadálytól mentes 
környezetben. 

 

FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS 

Bármely edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Győződjön meg arról, hogy 
nincs olyan  egészségügyi problémája, amely kockáztathatja az egészségét és befolyásolhatja 
az edzés hatékonyságát. Ha edzés közben bármikor kellemetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, 
azonnal hagyja abba az edzést és forduljon orvosához 
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ALKATRÉSZ LISTA 

NO alkatrész db NO alkatrész db 
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SZÉK ÖSSZESZERELÉSE 

Helyezze fejjel lefelé a szék vázát (A), hogy a 
görgőket (C) be lehessen illeszteni. 

 

Pontosan illessze az (l) részt pontosan a (G) 
kereszttartóval, helyezze a megfelelő pozícióba a 
(H) 2 lyukat és használja a (J) szerszámot, hogy 
szorosan csavarja őket (K) csavarral. 

 

Fordítsa meg az (A) részt görgőkkel, illessze be a 
készletet (G) + (I) + (H) az (A) -ba. Szerelje össze 
mindkét alkatrészt a helyére, a mellékelt 2 
gombbal (E). 

 

A mellékelt csavarkulccsal (F) kell felszerelni a 
tartórudat (B) 4 rögzítőanyával (D). 

 

Felfújja fel a labdát a kívánt méretre, és szorosan 
helyezze be a székkeretbe. 
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