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BEVEZETŐ 

„Dome Plus“egy igazi minőségi innovatív koordinációs párna. Terhelhetősége nagy, 160 kg. Ideális az 

egyensúlyérzék fejlesztésére, fitness és aerobic gyakorlatokhoz, valamint rehabilitációs célokra egyaránt. 

CSOMAG TARTALMA 

1. Koordinációs párna 

2. Dugó 

3. Használati útmutató 

 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

A termék használatakor tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat: 

1. Gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használják a koordinációs párnát. 

2. Maximális terhelhetőség: 160kg 

3. Ne erőltesse meg magát, csak a saját kondíciójának megfelelő gyakorlatokat végezzen. 

4. Biztosítson elég szabad helyet maga körül a gyakorlatok biztonságos elvégzéséhez. 

5. Ügyeljen arra, hogy a párna ne szakadjon ki és távolítson el minden éles tárgyat a párna környezetéből. 

6. Javasoljuk a koordinációs párna puha felületre, szőnyegre helyezését. 

7. Mezítláb ajánlott a gyakorlatok elvégzése. Zokni és harisnya viselete balesetveszélyes lehet. 

8. Ha edzés közben elveszíti az egyensúlyát, gyengének érzi magát vagy egyéb rendellenességet észlel, 

hagyja abba a gyakorlatokat és konzultáljon az orvosával. 

 

 

ELSŐ HASZNÁLAT 
 
A mellékelt pumpa segítségével fújja fel a koordinációs párnát 18-20 cm-re és dugja be a dugót. Biztosítson elég 

szabad helyet a koordinációs párna körül és ügyeljen arra, hogy csúszásmentes talajon helyezkedjen el a párna. 

 

 

TÁROLÁS 
 
Edzés után törölje át a koordinációs párnát, távolítson el róla minden szennyeződést. Ne használjon maró hatású 

vegyszereket a tisztításhoz. A koordinációs párnát tárolja szobahőmérsékleten, száraz, napfénytől védett helyen. A 

magas hőmérséklet eldeformálódást okozhat. 
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GYAKORLATOK 
 

 

Ismerje meg az alapvető technikákat 

Séta gyakorlat. Addig végezze a gyakorlatot váltott lábbal, amíg meg nem 

szokja a koordinációs párnát.  

 

EGYENSÚLY GYAKORLAT 

Ha már biztosan lépked a koordinációs párnán, próbáljon ráállni mindkét 

lábával. Álljon a párna közepére mindkét lábával vállszélességbe és 

enyhén hajlítsa be térdeit. Az izmok dolgozni fognak az egyensúly 

megtartása érdekében. Ez a gyakorlat ideális az egyensúly és 

koordináció javítására. A gyakorlatot addig végezze, amíg meg nem tud 

állni a koordinációs párnán teljesen mozdulatlanul. 

 

ÜGYESSÉGI GYAKORLAT – UGRÁS 

Álljon a párna közepén. A lábak csípőszélességnyi terpeszben legyenek. 

Hajlítsa be a térdeit és rugaszkodjon el, majd térjen vissza eredeti 

helyzetébe. Próbáljon ebben a helyzetben maradni 10 másodpercig. 

Ismételje meg a gyakorlatot 10-20 alkalommal. Ez javítani fogja a 

mozgékonyságot és a stabilitást. 

 

GYAKORLAT EGY LÁBON 

Álljon a párna közepére, majd emelje fel az egyik lábát az ábra szerint. 

Karjaival próbáljon egyensúlyozni. Váltot lábbal végezze el a 

gyakorlatokat 10-20 alkalommal. Ez a gyakorlat javítja az egyensúlyt 

hosszútávon. 

 
 
 

HASIZMOK ERŐSÍTÉSE ÜLŐ HELYZETBEN 

Üljön a koordinációs párna közepére. Enyhén hajlítsa be és emelje fel a 

lábait az ábra szerint. Tegye a kezeit a teste mellé, V-alakot formázva 

testével és tartsa meg a pozíciót 10 másodpercig. Majd törzsével 

forduljon jobbra és balra. A gyakorlatot 10-20 alkalommal ismételje 

meg. Remekül fejleszthető a has - és a hát alsó izma. 

 

Fekvőtámasz 

Fordítsa fejjel lefelé a párnát, térdeljen a párna elé  és támaszkodjon meg 

kezeivel a két oldalán. Emelkedjen fekvőtámasz pozícióba, majd hajlítsa 

be a könyökét a 12. és 13. ábra szerint. Végezzen fekvőtámasz 

gyakorlatokat, majd ismételje meg 10-20 alkalommal. Ez erősíteni fogja 

a felsőtestet és fejleszti a tüdő kapacitását. 
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HÁT ALSÓ RÉSZÉNEK ÉS GERINC MEGERŐSÍTÉSE 

Dőljön hátra a párnára, és tartsa a fejét egyenesen. Nyújtasa ki a kezeit 

és hajlítsa be térdét. A talpát tartsa a talajon (ábra. 14). Feküdjön a 

hátára, és nyújtsa ki a karjait a feje fölött amennyire cask lehetséges. A 

lábak váll szélességre legyenek egymástól és lélegezzen mélyeket. 

Ismételje meg a gyakorlatot 10-20 alkalommal. A nyújtás jótékony 

hatással van a hát alsó részére és a gerincre. 

 
 

NYÚJTÓ GYAKORLAT GERINCRE 

Feküdj hasra a párnán és támaszkodjon meg kezeivel maga előtt, és 

húzza a lábát hátra (ábra. 15). A lábak csípőszélességben legyenek 

egymástól. Pihenjen a váll és a nyak. Ismételje meg a gyakorlatot 10-20 

alkalommal. Ez a gyakorlat jótékony hatással van a gerincre, a csípőre és 

a derékre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

HASIZOM ERŐSÍTŐ GYAKORLAT 

Dőljön hátra a párnán, tegye a kezét a feje mögé és emelje a térdét a 

csípője fölé. Enyhén hajlítsa be az egyik lábát, a másikat pedig húzza a 

mellkasához. Ellentétes könyökkel közelítsen a mellkasánál lévő lábához. 

Végezze el a gyakorlatot ellentétes lábbal és könyökkel. Ismételje 10-20 

alkalommal. Ügyeljünk arra, hogy ne erőltessük meg magunkat. Miután 

teljesen kinyújtotta a jobb lábát feltette a bal karját a feje fölé (ábra. 17), a 

bal térdével közelítsen a mellkasához és a jobb kezét húzza a jobb 

lábához. Tartsa meg az egyensúlyt, és próbálja megtartani testét vízszintes 

helyzetben. Mindkét lábbal végezze el a gyakorlatot. 

 
 

 

 

 

HÁT-, HAS- ÉS FARIZOM ERŐSÍTŐ GYAKORLAT 

Térdeljen egyik lábával a párna közepére és helyezze a tenyerét a 

padlóra. Egyik lábát nyújtva emelje a levegőbe, ellentétes karját pedig 

szintén nyújtsa ki előre. Tartsa meg a pozíciót 2 másodpercig. 

Ugyanebben a pozícióban húzza a hasához a bal könyökét és jobb térdét. 

(18. ábra) Gyakorlatot ismételje 5-10 alkalommal mindkét lábbal és 

karral. 

 
 

 

 

 

 

ALSÓ-ÉS FELSŐ VÉGTAGOK NYÚJTÁSA, ERŐSÍTÉSE 

Hasaljon a párnára és lassan emelje lábait és karjait kinyújtva 

párhozamosan a talajjal. Próbálja megtartani az egyensúlyt és a pozíciót. 

Nehezítse a gyakorlatot. Lassan hajlítsa be egyik lábát és ellentétes 

karral próbálja megérinteni a sarkát. (ábra. 21). A gyakorlat ismételje 

meg a másik lábbal és karral is. 

 

Javasoljuk a rendszeres testmozgást. Eredményesen javulhat az egyensúly és koordináció, valamint az egész test 

erősíthető. A koordinációs párnának és a kemény edzéseknek köszönhetően a mindennapok is könnyebbek, 

stresszmentesebbek lesznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ 

Jótállás 

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más 

garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt. 

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva 

és  megtartja a szerződésben elfogadottakat.  

  A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben: 

 a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással  

 helytelen karbantartás  

 mechanikai károsodás  

 elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó 

mechanizmusok, stb.)  

 elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa  

 szakszerűtlen beavatkozás  

 szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, 

szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás  

 

Reklamáció igénylés 

Reklamációkérelem eljárása  

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, hogy 

az esetleges hibákat észrevegye. 

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. Amennyiben 

az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.  

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a 

garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség 

az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva. 

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, 

és  jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére. 

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát 

elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A 

kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik. 

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs más 

idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. 

Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív 

lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek. 

 

              Eladás dátuma:                                                                                         Eladó bélyegzője és aláírása: 

 

 

 

Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

www.insportline.hu 

tel./fax: 0633-313-242 
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