
Değerli Müşterimiz!

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek
için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak
üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Ürün kondisyon egzersizlerinin desteklenmesi ve ısınma egzersizleri için tasarlanmıştır. 
Açıklanan bu egzersizler tekniği, koordinasyonu, koşu hızını ve becerikliliği arttırır ve optimize eder.
Ürün evde kullanım için tasarlanmıştır. Spor salonlarında ve tedavi merkezlerinde ticari kullanım için
uygun değildir. 

Çocuklar için TEHLİKE

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. •
Bunların kafaya geçirilmemesine veya yutulmamasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi!

Ürünün tekli parçaları oyun aleti olarak uygun değildir ve kullanılmadıklarında çocukların erişeme-•
yeceği şekilde depolanmalıdır. Yaralanmaların oluşmaması için antrenman esnasında çocukların 
bu gereçten uzak tutulması gereklidir. 
Ürün sadece yetişkinlerin ve fiziksel/psikolojik gelişimini tamamlamış gençlerin kullanımı için
uygundur. Eğer çocuklara bu ürün ile egzersiz yapmalarına izin veriyorsanız, bu yetişkinlerin
 gözetimi altında olmalıdır.
Ebeveynler ve diğer gözetmenler sorumluluklarının bilincinde olmalı, çünkü bu ürün çocukların
doğal oyun dürtüleri ve deney yapma istekleri için uygun değildir. 
Çocukları özellikle ürünün bir oyuncak olmadığı konusu hakkında uyarın.

Doktorunuza başvurun! 

Egzersizlere başlamadan önce doktorunuza başvurun. •
Doktorunuza sizin için hangi egzersizlerin uygun olduğunu sorun.

Özel kısıtlama durumlarında, örneğin kalp pili taşımak, gebelik, eklem veya sinir iltihaplanmalarında,•
ortopedik rahatsızlıklarda, egzersizler konusunda doktorunuza başvurmalısınız. Uygun olmayan 
ve çok fazla egzersiz sağlığınızı tehlikeye atabilir!

Aşağıdaki semptomlardan birisinin meydana gelmesi halinde egzersizi hemen bırakın ve dokto -•
runuza başvurun: Mide bulantısı, baş dönmesi, çok fazla nefessiz kalma, göğüste ağrı veya diğer
düzensizlikler.

Tedavi amaçlı egzersizler için uygun değildir!•

Egzersiz esnasında dikkat etmeniz gerekenler

Egzersiz esnasında eşit şekilde nefes alıp verme. Nefes alıp vermeye ara vermeyin! •

Bedeninizi çalıştırmaya alışık değilseniz ilk önce çok yavaş başlayın. Acı veya ağrı hissederseniz•
egzersizi derhal bitirin.

Kendinizi yorgun hissettiğinizde ve dikkat eksikliği söz konusu olduğunda aletle çalışma yapmayın.•
Yemeklerden hemen sonra egzersiz yapmayın. Egzersiz esnasında yeterince sıvı tüketin.

Antrenman esnasında rahat kıyafetler giyin. Giysileriniz egzersiz sırasında herhangi bir şekilde•
 herhangi bir yere takılmamalıdır. 
Spor ayakkabılarınızı sıkıca bağlayın.

Antrenman esnasında yeterli hareket serbestliğine sahip olduğunuzdan emin olun. Egzersiz•
 alanında hiçbir nesne bulunmamalıdır. Diğer kişilerle aranızda yeteri kadar mesafe olmalıdır.

Daha fazla egzersiz imkanlarını örn. internette bulabilirsiniz.•

Egzersiz sonrası: Gevşeme

Olabilecek en iyi egzersiz sonuçlarına ulaşmak için ve •
yaralanmaları önlemek için egzersizlerden hemen 
sonra esneme hareketleri ile gevşeme evresini de dahil edin. 

Bazı esnetme egzersizlerini üst tarafta bulabilirsiniz. •
Tüm esnetme çalışmaları için temel pozisyon:
Göğüs kafesinizi yükseltin, omuzlarınızı aşağı çekin, dizler hafif kırık, 
ayakuçlarınız biraz dışa dönük. Sırtınızı düz tutun! 
Her hareket için yakl. 20-35 saniye süreyle bu pozisyonda kalın.

Bakım

Temizleme için aşındırıcı veya yakıcı madde kullanmayın veya sert fırçalar vs. 
Üst yüzeyi hafif nemlendirilmiş bir bez ile temizleyin ve ardından kuru bir bez ile 
iyice kurulayın.

Size keyifli ve bol alternatifli egzersizler dileriz!
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Egzersiz posteri Esneme hareketleri

Ambalaj içeriği

Altıgen parkur kurma

Bir altıgene sadece 2 parça takın.1.

2 altıgeni yan yana koyun ve bunları bir bağlantı klipsi ile birleştirin.2.

Herhangi bir şekilde yerleştirin: 3.
Aşağıda ve devamında bazı örnekler
 görebilirsiniz.

Sökmek için sadece bağlı olan altıgenleri4.
katlayabilirsiniz …
… veya bağlantıları yukarı doğru çekerek
ayırın ve birbirinden ayırmak için altıgen-
lerin bağlanmış uçlarını hafifçe ters yönde
bükün.

İlk defa bağlantı oldukça zordur. Kullanıldıkça parçalar daha yumuşak olur, montajı
ve sökülmesi elle daha kolaydır.
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a ile başlayın. 1.
b’ye süratle koşun, burada biraz dizlerinizin üzerine gelin ve b’ye2.
elle dokunun. 
Olabildiğince hızlı dönün ve c’ye süratle koşun. 3.
Tek elle c’ye dokunun, olabildiğince hızlı dönün ve süratle a’ya4.
koşun.
Tekrar edin.5.

Versiyon: Geriye koşun.

Her bir adım ile bir engelin üzerinden geçilmelidir. Bunun
için gerekirse her engel arasındaki mesafeyi değiştirin.

Yukarıya çekilmiş dizler ile engellerin üzerinden atlayın. 1.
Bu arada parmak uçlarında koşun. 
Dizleri olabildiğince yukarı çekin. 
Kıvrılmış, gerilmiş kolları birlikte hareket ettirin.
Son engelden sonra serbest koşun.2.
Tekrar edin.3.

Altıgenleri tek sıra halinde birleştirin.m

Sıranın sol tarafının başına geçin. Ağırlığınızı ayak1.
parmakları köküne verin.
Sol bacağınız ile ittirin ve sağ bacağınız ile ilk altı-2.
gene basın. Sol bacağı yerleştirmeyin. 
Sağ bacağınız ile ittirin ve sağ bacağınız ile altıgenin3.
sağ yanına basın. Sol bacağı yerleştirmeyin.
Sağ bacağınız ile ittirin ve sol bacağınız ile bir sonraki4.
altıgene basın. Sağ bacağı yerleştirmeyin. 
Sol bacağınız ile ittirin ve sol bacağınız ile altıgenin5.
sol yanına basın. Sağ bacağı yerleştirmeyin.
Tüm altıgenleri geçinceye kadar devam edin. 6.
Son altıgenden sonra rahat koşun.7.

Altıgenleri tek sıra halinde birleştirin.m

Sıranın sol tarafının başına geçin. Ağırlığınızı1.
ayak parmakları köküne verin.
İlk önce sağ ayağı altıgene yerleştirin, hemen2.
ardından sol ayağı yerleştirin. 
Ardından sağ ayağı altıgenin sağına yerleş-3.
tirin, hemen ardından sol ayağı yerleştirin. 
Bir sonraki altıgene önce sol ayağı yerleştirin4.
ve ardından tüm altıgen aşılacak şekilde zig-
zaglar gerçekleştirin. 
Son altıgenden sonra rahat koşun.5.

Sıranın sol tarafının başına geçin, ayaklar omuz genişliğinde olmalıdır.1.
İlk önce sağ ayağı altıgene yerleştirin, hemen ardından sol ayağı yerleştirin. 2.
Ardından sağ ayağı bir sonraki altıgene yerleştirin ve hemen ardından sol ayağı yerleştirin. 3.
Tüm altıgenleri geçinceye kadar devam edin. 4.
Bu arada tüm bu çalışmayı sol ayak ile başlayarak diğer yönde tekrarlayın.5.
Son altıgenden sonra rahat koşun.6.

Her bir atlama ile bir engeli aşmalısınız. Bunun için gerekirse her engel
 arasındaki mesafeyi değiştirin.

Ayak parmakları uçları, kalça ve dizlerin üzerine hafifçe bükülü konumda1.
durun.
Engellerin üzerinden tek bacakla atlayın. 2.
Salınım desteği için kollarınızı ve diğer bacağı da beraber sallayın. 
Diz çökerek yere darbe seviyesini düşürün.
Dizlerin her zaman parmak uçlarını göstermesine dikkat edin!
Son engelden sonra serbest koşun.3.
Diğer bacak ile tekrar edin.4.

Her bir atlama ile bir engeli aşmalısınız. Bunun için gerekirse aradaki mesa-
feyi değiştirin.

Ayak parmakları uçlarının üzerinde durun, kalça ve dizler hafifçe bükülü1.
konumda olmalıdır.
Her iki bacak ile aynı zamanda engellerin üzerinden atlayın. 2.
Salınım desteği için kollarınızı da beraber sallayın. 
Diz çökerek yere darbe seviyesini düşürün. 
Dizlerin her zaman parmak uçlarını göstermesine dikkat edin!
Son engelden sonra serbest koşun.3.

Versiyon: Her atlayıştan sonra çömelin ve çömelme hareketinden sıçrayarak
bir sonraki engelin üzerinden atlayın.

a’dan başlayarak, g yönüne bakın. 1.
Ayakları çapraz hale getirmeden yanlamasına b’ye koşun. 2.
Bu arada görüş hattını kaybetmeyin.
b’nin etrafından dolanın ve yanlamasına c’ye koşun. 3.
Bir elle c’ye dokunun, yanlamasına d’ye koşun. 4.
d‘nin etrafından dolanın ve devam edin. 5.
Son g şapkasından sonra rahat koşun.6.

İleri şekilde a’dan b’ye süratle koşun, burada biraz dizlerinizin üzerine1.
gelin ve bir elle b’ye dokunun.
Geri şekilde b’den c’ye doğru koşun ve bir elle c’ye dokunun. 2.
İleri şekilde c’den d’ye doğru süratle koşun, burada biraz dizlerinizin3.
üzerine gelin ve bir elle d’ye dokunun.
Geri şekilde d’den a’ya doğru koşun ve bir elle a’ya dokunun. 4.
Tekrar edin.5.
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Altıgenleri
 istediğiniz başka

şekillerde de birbirine
bağlayabilirsiniz
(Örnekler sayfanın arka-
sında bulunmaktadır).


