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A használati útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Üzembe 
helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha tovább ajándékozza a 
terméket, mellékelje hozzá az útmutatót is.

Összeszerelés: 
(nem igényel szerszámokat)
1.  Fordítsa fejjel lefelé (1) a trambulint. A lábrögzítők 

műanyag takaródugókkal vannak lefedve. Vegye le a 
takaródugókat és készítse elő a lábakat.

2.  Húzza rá a takarót (2) az acél vázra és fedje le vele a 
rugókat.

3.  Csavarja be a lábakat (3) a rögzítőkbe.
4.  Fordítsa meg a trambulint. Ezzel használatra kész.

FONTOS:
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a lábak 
biztonságosan és megfelelően rögzítve vannak-e. Az 
edzésprogramról egyeztessen kezelőorvosával. Olyan helyiségben tornázzon, ahol egyenletes a talaj és ahol a 
mennyezet megfelelő magasságban van.
Ne feledje, ez az aerobic trambulin nem alkalmas gimnasztikus és akrobatikus mutatványok végzésére. Ne használ-
ja a trambulint fejenálláshoz, szaltók és egyéb akrobatikus gyakorlatok végzéséhez.

BEVEZETÉS:
Edzés előtt mindig alaposan melegítsen be. Legalább 5 percen keresztül végezzen bemelegítő gyakorlatokat, 
hogy izmait felkészítse az edzésre. Kezdetként kétnaponta végezzen gyakorlatokat a trambulinon. Pár hét után nö-
velje az edzések számát heti ötre. Ossza be megfelelően az egyes gyakorlatokat, gyakorlatsorokat. Elöször kezdjen 
a minimális időtartammal majd fokozatosan növelje az edzés időtartamát a maximumig.
A gyakorlatok megfelelő elsajátítása után saját igényeinek megfelelő edzéstervet állíthat össze. Kombinálja a 
különböző gyakorlatokat saját igényei szerint. Az edzés kellemesebbé tételéhez kíséretként kapcsolja be kedvenc 
zenéjét.

TEGYE SZÓRAKOZTATÓVÁ AZ EDZÉST!
Bárhol tornázhat – otthon vagy akár az irodában
Növelje koordinációját, egyensúlyát, mozgékonyságát
Formálja és feszesítse lábait
Égesse el a kalóriákat erősítő kardio edzés közben 
Hatékony edzés 15 perc alatt.

TRAMBULIN Ø 100 cm
Modell B6212-40

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

FIGYELMEZTETÉS
– AZ ÖSSZESZERELÉST MINDIG 

FELNŐTT SZEMÉLY VÉGEZZE
– A TRAMBULIN MAXIMÁLIS 

TEHERBÍRÁSA 100 KG !!!
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GYAKORLATOK:
1. Kis ugrások 
– ugráljon pár deciméter 
magasságba. Lábfejei 
legyenek 30 - 45 cm-re 
egymástól, felugrásnál 
enyhén hajlítsa be térdeit. 
Ismétlés: 1 - 3 percig

3. Magas ugrások 
– ugráljon 30 - 45 cm 
magasságba. 
Lábait tartsa összezárva, 
felugráskor lábfejeit tart-
sa a talajjal merőlegesen.  
Ismétlés: 1 - 3 percig

5. Jogging 
– fusson helyben. Térdeit 
felváltva emelje fel és 
lendítse karjait. Minél 
magasabbra emeli a tér-
deit, annál hatékonyabb 
a gyakorlat. 
Ismétlés: 1-10 percig

7. Terpesz ugrás
 – álljon összezárt lábak-
kal, karjait tartsa maga 
mellett. Felugráskor 
emelje fel karjait, lábait 
nyújtsa kb. 60 cm-es ter-
peszbe. Lereszkedéskor 
zárja vissza lábait és 
karjait engedje le.
Ismétlés: 10 - 50 ×

9. Twister 
– ugorjon fel, közben 
karjait, csípőjét és felső 
testét fordítsa ki jobbra, 
térdét balra. A következő 
ugrásnál forduljon ki 
másik oldalra. 
Ismétlés: 10 -  50 ×

11. Magas és alacsony 
rúgás 
– ugorjon fel közben egy-
ik lábát lendítse magasra, 
kezeit tartsa a csípőjén. 
Leereszkedés után 
másik lábát lendítse előre 
(kb. fél magasságig) . 
Ismételje meg váltott 
lábbal. 
Ismétlés: 1 - 5 percig

2. Jogging súlyzókkal 
– fogjon kézbe két 
súlyzót. Fusson helyben, 
emelje felváltva térdeit, 
és a futás ritmusát 
követve felváltva emel-
gesse a súlyzókat.
Ismétlés: 30 másodp. 
-  3 perc

4. Váltott súlyemelés 
– tartsa a súlyzókat váll-
magasságban maga elé 
behajlított könyökkel. 
Nyújta fel az egyik karját 
a feje fölé. Ugorjon fel és 
közben felváltva nyújtsa 
ki karjait a feje fölött.  
Ismétlés: 10 - 50 ×

6. Karlendítés oldalra 
és előre 
– Tartsa maga mellé 
engedve kezeit a 
súlyzókkal. Felugráskor 
lendítse oldalra karjait. 
A következő felugrásnál 
nyújtsa előre karjait mell-
magasságba. 
Ismétlés: 10 - 25 ×

8. Ugrálókötelezés 
– Az ugrálókötelezés 
kiváló kardio edzés, 
amely még hatékonyabb 
trambulinon végezve. 
Ismétlés: 30 másodp. 
-  5 perc

10. Edzés csukló és 
bokasúlyzókkal 
– az edzés hatékonysága 
erdekében használhat 
boka- és csukló súly-
zókat.
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FONTOS:
1.  Fontos – Rendszeresen ellenőrizze a trambulin állapotát, nem sérült-e meg. A hibás részeket azonnal 

cseréltesse ki.
2.  Megjegyzés – Ez a fi tness trambulin kizárólag otthoni használatra alkalmas, nem alkalmas játékhoz. 

Gyermekek nem használhatják játékként.
3.  A trambulin olyan helyiségekben használja, ahol elegendő hely van a gyakorlatok megfelelő elvégzésé-

hez. Ne használja kis helyiségekben és olyan szobákban, ahol alacsony a mennyezet.
4.  Fontos – Az edzés program megkezdése előtt egyeztessen kezelőorvosával. A túlzásba vitt vagy rosszul 

végzett edzés káros lehet az egészségre.

Figyelem!!!
1) A trambulint egyszerre egy személy használhatja.
2) A trambulin közepén ugráljon.
3) Szemüvegét, óráját, ékszereit vegye le, zsebeit ürítse ki edzés előtt.
4) Ellenőrizze, hogy a trambulin felülete száraz legyen.
5) Vigyázzon testi épségére (boka sérülés stb.)
6) Ne ugráljon a trambulinon szeszes ital vagy kábítószer hatása alatt és dohányzás közben.
7) Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát és a sérült részeket cseréltesse ki.
8) Ne ugráljon sötétben a trambulinon.
9) A trambulin alá feküdni tilos.
10) Ne helyezzen semmit a trambulin alá.
11) Ne ugorjon a trambulinra más tárgyakról.
12) A trambulint mindeig egyenes, száraz felületre állítsa.
13) A trambulin nem alkalmas tömeges felhasználásra (pl. iskolai sportpályán), kizárólag otthoni használatra alkalmas.

Termékcímke szimbólumainak magyarázata

1) A trambulin használata közben ne dohányozzon.
2) Mezítláb ugráljon.
3) Terhesség alatt tilos a trambulin használata.
4) Ne használja a trambulint ha magas a vérnyomása.
5) Nem alkalmas szaltók, akrobata mutatványok végzésére.
6) A trambulint egyszerre egy személy használhatja.
7) Távolítsa el a trambulin közeléből az éles, szúrós tárgyakat.

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 kiegészítő szerszámok és alkatrészek 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 esetle-
ges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.
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