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(PL) PODUSZKA BILANSOWA LIFEFIT
Instrukcje użytkowania

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia lub 
uszkodzenia przedmiotów wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.

Możesz użyć podkładki do ćwiczenia równowagi, wzmocnienia mięśni pleców / brzucha i masowania stóp. Mata 
może być również używana do lekkiego siedzenia, ponieważ sprzyja elastyczności mięśni pleców i brzucha bez 
stresu i zmęczenia.
Jeśli masz długotrwałe problemy zdrowotne (takie jak ból części ciała) lub nagły ostry ból, zalecamy 
skonsultowanie się z lekarzem przed ćwiczeniami z matą.

Inflacja i instrukcje użytkowania
Mata może być dmuchana w razie potrzeby. Pompa do pompowania nie jest dołączona. Inflacja powinna być 
wykonywana tylko przez osobę dorosłą. Dzieci nie powinny napompowywać maty, ponieważ może ona połknąć 
małe części (zawór powietrzny itp.).
Ze względów bezpieczeństwa nie przepełniaj podkładki. Podkładka powinna być twarda w dotyku, ale nie 
twarda.
Użyj podkładki na czystej, gładkiej, antypoślizgowej i suchej powierzchni.
Trzymaj podkładkę z dala od źródeł ciepła (grzejników, pieców itp.) Oraz ostrych krawędzi i przedmiotów, które 
mogłyby ją uszkodzić. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Ćwiczenia można rozpocząć tylko wtedy, gdy produkt jest w pełni funkcjonalny. Nie wolno używać 
uszkodzonego produktu!
Zalecamy używanie wygodnych ubrań i ćwiczenia na boso lub w butach sportowych.
Nigdy nie ćwicz tylko w skarpetkach, rajstopach itp.
Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca podczas ćwiczeń.

Uwaga: Podkładki równoważące nie są zabawką, zawsze używaj ich zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzieci 
powinny korzystać z elektrod wyłącznie pod nadzorem dorosłych lub wykwalifikowanych osób.

Konserwacja i przechowywanie
Po użyciu wytrzeć produkt wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha.
Kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi i agresywnymi środkami czyszczącymi może uszkodzić produkt.
Przechowywać w ciemnym, suchym miejscu.

Warunki gwarancji
- produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu
- wszystkie wady produktu spowodowane wadą produkcyjną lub wadliwym materiałem produktu zostaną 
usunięte w okresie gwarancyjnym, tak aby rzecz mogła być właściwie użytkowana
- Prawa gwarancyjne nie mają zastosowania do wad spowodowanych: uszkodzeniem mechanicznym / 
nieuniknionym zdarzeniem, klęską żywiołową / niewłaściwą interwencją / niewłaściwą obsługą lub niewłaściwą 
lokalizacją / niską lub wysoką temperaturą / wodą / nadmiernym ciśnieniem i uderzeniem / celowo zmienioną 
konstrukcją, kształtem lub wymiarami / niewłaściwa konserwacja / zużycie produktu podczas normalnego 
użytkowania
- Reklamacje są zasadniczo składane na piśmie z informacją o wadzie
- gwarancja jest ważna tylko dla organizacji, w której produkt został zakupiony

Maksymalne obciążenie: 180 kg

Importer i dystrybutor dla Republiki Czeskiej: Rulyt s.r.o., 5. května 435, Dobroměřice 440 01



(HU) BALANCE CUSHION LIFEFIT
Használati utasítás

Használat előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat. Nem vállalunk felelősséget a termék nem megfelelő 
használatából származó sérülésekért vagy tárgyak sérüléseiből.

Használhatja a párnát az egyensúly gyakorlására, a hát- / hasi izmok erősítésére és a lábmasszázsra. A szőnyeg 
könnyű ülésekhez is használható, mivel elősegíti a hát és a hasi izmok rugalmasságát anélkül, hogy feszültség és 
fáradtság lenne.
Ha hosszú távú egészségügyi problémái vannak (mint például a test egy részének fájdalma) vagy hirtelen akut 
fájdalom, javasoljuk, hogy konzultáljon orvosával, mielőtt a szőnyeggel gyakorolja.

Felfújás és használati utasítások
A szőnyeget szükség szerint fel lehet fújni. A pad felfújó szivattyút nem tartalmazza Az inflációt csak felnőtt 
végezheti. A gyermekek nem szabad felfújni a szőnyeget, mivel az lenyelheti a kis alkatrészeket (légszelep stb.).
Biztonsági okokból ne töltse túl a párnát. A betétnek tapinthatónak kell lennie, de nem kemény.
A párnát tiszta, sima, csúszásmentes és száraz felületen használja.
Tartsa távol a párnát hőforrásoktól (melegítők, kályhák stb.), Éles szélektől és tárgyaktól, amelyek károsíthatják. 
Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
Az edzés csak akkor indítható el, ha a termék teljesen működőképes. Sérült terméket nem szabad használni!
Javasoljuk, hogy használjon kényelmes ruhákat, mezítláb vagy sportcipő gyakorolja.
Soha ne gyakoroljon csak zokniban, harisnyanadrágban stb.
Győződjön meg arról, hogy elegendő hely van körülötte edzés közben.

Figyelem: A kiegyensúlyozó betétek nem játék, mindig használja a rendeltetésszerűen. A gyermekek kizárólag 
felnőttek vagy szakképzett személyek felügyelete alatt használhatnak párnákat.
Karbantartás és tárolás
Használat után nedves ruhával törölje le a terméket, majd törölje szárazra.
Szerves oldószerekkel és agresszív tisztítószerekkel való érintkezés károsíthatja a terméket.
Tárolja sötét, száraz helyen.

Jótállási feltételek
- a termékre a vásárlás napjától számított 24 hónapos jótállási idő vonatkozik
- a termék gyártási hibája vagy hibás anyaga által okozott összes hibát a garanciaidő alatt megszüntetik, hogy a 
terméket megfelelő módon lehessen használni
- A jótállási jogok nem vonatkoznak azokra a hibákra, amelyeket: mechanikai sérülés / elkerülhetetlen esemény, 
természeti katasztrófa / nem megfelelő beavatkozás / nem megfelelő kezelés vagy helytelen elhelyezkedés / 
alacsony vagy magas hőmérséklet / víz / túlzott nyomás és ütések / szándékosan megváltozott kialakítás, alak 
vagy méretek / a termék nem megfelelő karbantartása / kopása normál használat közben
- A panaszt általában írásban nyújtják be, a hibával kapcsolatos információkkal
- a garancia csak arra a szervezetre érvényes, ahol a terméket vásárolták

Maximális terhelés: 180 kg

Importőr és forgalmazó a Cseh Köztársaság számára: Rulyt s.r.o., 5. května 435, Dobroměřice 440 01


