
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 16491 Ugrókötél inSPORTline Jumpkamu

IN 16492 Ugrókötél inSPORTline Jumpalu

IN 23757 Ugrókötél inSPORTline Jumpwood

IN 23758 Ugrókötél inSPORTline Jumpstrip

A kép csak illusztráció. A szín és a forma változhat.
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BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy a kiváló minőségű ugrókötelünket választotta. A legjobb minőségű termékek közé
tartozik a piacon.

A  helyes  és  biztonságos  használat  érdekében  az  első  használat  előtt  olvassa  el  az  alábbi
utasításokat. Csak ennek a kézikönyvnek megfelelően használja és tartsa karban.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

1. Az első használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége
lenne rá.

2. Bármilyen edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával.

3.  Ha  nem biztos  az  edzésprogramjában,  forduljon  szakképzett  edzőhöz a helyes  edzésprogram
összeállítása érdekében.

4. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy kopott-e a termék. Soha ne használjon sérült
vagy kopott ugrókötelet. Ne végezzen nem megfelelő módosításokat.

5. Csak a jelen kézikönyvnek megfelelően és rendeltetésszerűen használja.

6. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a fulladásveszély miatt.

TÁROLÁS

• Ne tárolja hideg helyen vagy közvetlen napfénynek kitéve.

• Az alacsony hőmérséklet károsíthatja a PU-bevonatot, és csökkentheti a termék tartósságát.

• A közvetlen napsugárzás megkeményítheti a PU bevonatot.

• Tárolásához feltekerheti vagy felakaszthatja a kötelet.

•  Ha  fel  van  tekerve,  használat  előtt  húzza  meg  és  feszítse  meg  a  kötelet,  hogy  elkerülje  hoy
meggörbüljön.

MARKOLAT

• A fogantyúk sima felülettel és kiváló minőségű szabadon forgó csapágyakkal rendelkeznek.

• Bár a fogantyúk rozsdaállóak, tartsa távol a fogantyúkat és a csapágyakat víztől és nedvességtől.

KÁBEL

A külső védőzsinór-bevonat természetes kopáson vagy elszakadáson mehet keresztül anélkül, hogy
elveszítené az ugrókötél funkcionalitását, még akkor is, ha a zsinór hosszú ideig szabadon marad,
mielőtt a kitett területet erős szalaggal vagy védőanyaggal lefedné. A biztonság növelése érdekében
ne használja  az ugrókötelet  amíg le  nem fedi  a  szabadon levő  zsinórt.  A termék élettartamának
meghosszabbítása érdekében ne tárolja szélsőséges hőmérsékleten vagy közvetlen napsugárzásnak
kitéve, hogy elkerülje a bevonat megrepedését.

Élvezze a sok szórakozást ezzel a termékkel!
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