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 BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

• Az első edzés előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás
céljából.

• Csak a kézikönyv szerint használja, és csak rendeltetésszerűen. Ne végezzen helytelen módosítást.

• Csak sík, tiszta és csúszásmentes felületre helyezze, és tartson megfelelő távolságot más tárgyaktól.

• Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

• Melegítsen be kb. 5 perccel minden edzés előtt. Nyújtsa le kezeit, lábait a gyakorlatok előtt.

• A sérülések elkerülése érdekében ésszerűen eddzen és irányítsa mozgását. Soha ne vigye túlzásba
az edzést.

• Válassza ki a fitnesz fejlesztéséhez a legjobb intenzitást (edzés fajtája, ismétlések stb.). Tartsa a
megfelelő ellenállást.

• Lélegezzen folyamatosan, és ne tartsa vissza a lélegzetét. Vegye figyelembe a megfelelő vízbevitelt.

• Nyújtson le minden edzés után, és nyújtsuk le ismét az izmokat kb. 5-10 perccel később.

• Ha rosszul érzi  magát, vagy bármilyen egyéb szokatlan testi  tünete van, azonnal álljon meg, és
kérjen tanácsot orvosától.

• Ez a termék nem helyettesíti a professzionális orvosi eszközöket.

•  Az egyensúly  táblát  csak bútoroktól  és egyéb tárgyaktól  távol,  biztonságos helyen használja.  A
gyakorlatok használatának legjobb módja az alsó oldalán gumival  borított  szőnyeg.  Kerülje a
nedves, csúszós és egyenetlen felületeket, mert azok balesetet okozhatnak. Az egyensúly tábla
használata nem alkalmas a strandra és esős időben.

•  Ne tegye ki  a stabilizáló  lemezt  hosszan tartó napsugárzásnak,  mert  károsodhat  és elveszítheti
alakját.

• Mindig viseljen sisakot, könyökvédőt, térdvédőt és csuklóvédőt.

• Tanulja meg lassan és óvatosan használni az egyensúly táblát. Ha elveszíti egyensúlyát, ne várja
meg, amíg leesik, és próbáljon leugrani a deszkáról.

• A 15 évesnél fiatalabb gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják az egyensúly táblát,
és védik őket.

•  A  kezdőknek  felnőtt  felügyelete  alatt  vagy  tapasztaltabb  felhasználók  támogatásával  kell
gyakorolniuk.

• Ne feledje: Használja az egyensúly táblát saját felelősségére.

• Maximális terhelhetőség: 150 kg
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GYAKORLATOK AZ EGYENSÚLY DESZKA HASZNÁLATÁHOZ
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KÖRNYEZETVÉDELEM 
Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi 
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. 
Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi 
egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi 
hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. 
Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre. 
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