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HUGimnasztikus labda
Használati útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos informáci-
ókat tartalmaz a termék felszerelését és használatát illetően, ezért olvassa el fi gyelmesen, és 
őrizze meg későbbi áttekintésre is.
A cégünk által forgalmazott labdák a professzionális gimnasztikus labdák legújabb generá-
cióját képviselik. Tartós, hasadásmentes, ellenálló, csúszásmentes műanyagból készültek. A 
labdák különféle kivitelben és méretben kaphatóak. Felfújásukhoz a cégünk által forgalmazott 
kézi pumpát javasoljuk (nem része a készletnek). A gimnasztikus labdák bármilyen edzésfor-
mához tökéletesen használhatóak, fitness, kardio vagy rehabilitációs gyakorlatokhoz egyaránt.  
A labdákat az alábbi kivitelekben forgalmazzuk.

a) Gimnasztikus labda anti burst
ANTI-BURST (Hasadásmentes kivitelezés) kivitelezéssel– hasadás vagy egyéb sérülés esetén a 
levegő lassan távozik a labdából megakadályozva a felhasználó esetleges megsérülését.
univerzális gimnasztikus labda
anyaga: ellenálló PVC
csúszásmentes felület
teherbírása: 120 kg
mérete: 65 cm vagy 75 cm

b) Gimnasztikus labda fogantyúkkal
a fogantyúk többféle gyakorlat elvégzését teszik lehetővé a labdával
minden fajta kondíciónövelő gyakorlathoz ideális
ideális nyújtó gyakorlatok végzéséhez
az alsó és felső test edzésére egyaránt
erőnléti és intervallum edzéshez egyaránt kiváló
átmérője: 65 cm 
teherbírása: 120 kg

c) Gimnasztikus labda masszázsfunkcióval
masszírozó pontokkal ellátott
minden fajta kondíciónövelő gyakorlathoz ideális
ideális nyújtó gyakorlatok végzéséhez
az alsó és felső test edzésére egyaránt
erőnléti és intervallum edzéshez egyaránt kiváló
átmérője: 65 vagy 75 cm
teherbírása: 120 kg

Útmutató a labda használatához és tisztításához:
-  használatba vétel előtt mindig ellenőrizze, hogy a labda megfelelően fel van-e töltve levegő-

vel. A szükséges levegőmennyiség utántöltéséhez használjon megfelelő pumpát, erre a célra 
tökéletes a labdához kiegészítőként forgalmazott pumpa.

-  tartsa távol a labdát hőforrásoktól (tűzhely, …stb.), éles peremektől és tárgyaktól, amelyek 
kárt tehetnek a labdában.

- a gimnasztikus labdák nem játékszerek, mindig kizárólag rendeltetésszerűen használja őket. 
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KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS:
Az oldószerek és agresszív tisztítószerek kárt tehetnek a termék felületében. A termék tisztítá-
sához kizárólag benedvesített törlőkendőt használjon, majd törölje szárazra a felületét. 

Környezetvédelem
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem 
gazdaságos, a terméket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai 
szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt 
gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi 
egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További 
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatal-
ban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos bünteté-
seket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval 
eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem 

rendeltetésszerű használat stb.)
•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő 

meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási 
körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és 
a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.
Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.

Figyelem
Az esetleges sérülések elkerülése végett mindig olvassa el és tartsa be a szükséges biztonsági 
óvintézkedéseket. A terméket és annak tartozékait kizárólag felnőtt személyek használhatják 
az útmutatóban ismertetett módon.
Az Ön igényeinek és adotségainak megfelelő edzésprogram kiválasztásában kérje ki kezelőor-
vosa tanácsát.
A nem megfelelően végzett és túlzásba vitt edzés káros lehet az egészségre. Azonnal hagyja 
abba az edzést, ha a következő tünetek bármelyikét tapasztalja edzés közben: fájdalom, mell-
kasi nyomás, szabálytalan szívritmus, szaggatott légzés, szédülés, hányinger. Ha ezen tünetek 
közül bármelyiket tapasztalja edzés közben, azonnal forduljon kezelőorvosához.
A labdát tartsa biztonságos távolságban gyermekektől és háziállatoktól. Minden használat 
előtt ellenőrizze a labda állapotát. Ha a termék bármilyen módon megsérült vagy meghibáso-
dott, ne használja tovább.
A labdát mindig tiszta, egyenletes, csúszásmentes talajon használja. Edzés előtt mindig tisztít-
sa meg a talajt. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget az útmutatónak nem megfe-
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lelően végzett edzés során keletkezett anyagi 
károkért és személyi sérülésekért.

Tippek a tökéletes edzéseredményhez:
1)  A labdák tökéletesen használhatóak az 

egyes izomcsoportok edézésére és a test 
rugalmasságának megőrzésére.

2)  A gyakorlatok végzése közben mindig fi-
gyeljen a helyes testtartásra és egyensúlyra.

3)  Mindig figyeljen az egyenletes légzésre. 
Soha ne tartsa vissza a levegőt.

4)  Az ismertetett gyakorlatokat mindig 
egyenletesen és megfelelő tempóban 
végezze.

Biztonsági óvintézkedések
1)  Minden edzésprogram elkezdése előtt 

konzultáljon kezelőorvosával, és egészsé-
gének és biztonságának megőrzése végett 
a fizikai kondíciójának megfelelő edző-
programot válasszon.

2)  Vegye figyelembe erőnlétének mértékét. 
A nem megfelelő vagy túlzásba vitt edzés 
káros lehet. 

3) Mindig viseljen megfelelő tornaruhát.
4)  A labdát tartsa biztonságos távolságban 

gyermekektől és háziállatoktól.
5)  Ha a termékkel kapcsolatban további 

kérdései merülnek fel, forduljon ügyfélszol-
gálatunkhoz.

6) A labda maximális teherbírása 120 kg.

A labda felfújása
1)  A labda felfújásához használjon felfújha-

tó játékokhoz és matracokhoz kapható 
pumpát. Erre a célra tökéletes a labdához 
kiegészítőként forgalmazott pumpa. A 
biciklipumpák nem alkalmasak erre a célra. 
Ne próbálja szájjal felfújni a labdát.

2)  Fontos! A labda felfújását mindig felnőtt 
személy végezze. Ne engedje, hogy a 
labdát gyermekek fújják fel. Az apró szelep 
lenyelése fulladást okozhat.

3)  Ha a pumpa nem rendelkezik felfújó 
szeleppel, használja a labdához tartozó 
szelepet.

4)  A szelepet a következő használatig tartsa 
biztonságos helyen.

Biztonsága érdekében soha ne fújja túl 
keményre a labdát. A labda keménysége 
és rugalmassága akkor megfelelő, ha ülő 
helyzetből megfelelően elrugaszkodva tud 
felállni róla.

GYAKORLATOK

1. gyakorlat
Feküdjön a labdára úgy, hogy a labda az 
alhas és a felső comb alatt legyen (a képen 
látható módon). Karjait nyújtsa előre a talajon 
vállszélességben. Ezután húzza előre a testét 
egészen addig, amíg karjai derékszöget 

zárnak be a felső 
testével.  Tartsa 
meg ezt a pozíciót 
rövid ideig, majd 
ereszkedjen vissza 
kiinduló helyzetbe. 

Ismételje meg a gyakorlatot 10 – 15-ször.

2. gyakorlat
Feküdjön a labdára úgy, hogy a labda a has és 
a mellkas alsó részénél legyen (a képen látha-
tó módon). Karjaival támassza meg magát a 

talajon vállszéles-
ségben. Végezzen 
fekvőtámaszt, 
tartsa meg rövid 
ideig a pozíciót, 
majd térjen vissza 

kiinduló helyzetbe. Ismételje meg a gyakorla-
tot 10 – 15-ször.

3. gyakorlat
Támassza meg fenekét a labdán. Karjait 

kulcsolja össze 
a mellkasa előtt. 
Jobb vállával 
érintse meg a bal 
térdét, tartsa meg 
rövid ideig a po-

zíciót, majd térjen vissza kiinduló helyzetbe. 
Ezután bal vállával érintse meg a jobb térdét.  
Ismételje meg a gyakorlatot 10-szer.
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4. gyakorlat
Feküdjön a hátára, 
karjait helyezze a 
talajra maga mel-
lett. Lábait nyújtsa 
ki, sarkait helyezze 
a labdára. Ezután 

sarkaival húzza a labdát a feneke felé egészen 
addig, hogy térdei derékszögben legyenek. 
Tartsa meg ezt a pozíciót rövid ideig, majd 
ereszkedjen vissza kiinduló helyzetbe. Ismé-
telje meg a gyakorlatot 10 – 15-ször.

5. gyakorlat
Feküdjön a bal 
oldalára, könyö-
kén támassza meg 
magát, másik karját 
helyezze maga elé. 
Jobb térdét helyez-

ze a labdára, bal lábával térdben behajlítva 
a talajon támassza meg magát. Jobb lábát a 
labdán megtámasztva emelje fel a csípőjét. 
Tartsa meg ezt a pozíciót rövid ideig, majd 
ereszkedjen vissza kiinduló helyzetbe. Ismé-
telje meg a gyakorlatot 10 – 15-ször. Végezze 
el a gyakorlatsort másik oldalon is (feküdjön 
jobb oldalára).

6. gyakorlat
Feküdjön félolda-
lasan a labdára. 
Térdben behajlított 
bal lábát helyezze 
a talajra, jobb lábát 

nyújtsa ki oldalirányban. Lassan emelje fel 
jobb lábát egészen addig, hogy párhuzamos 
legyen a talajjal. Tartsa meg ezt a pozíciót 
rövid ideig, majd ereszkedjen vissza kiinduló 
helyzetbe. Ismételje meg a gyakorlatot 10 – 
15-ször. Végezze el a gyakorlatsort a másik 
lábbal is.


