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FIGYELEM! 

HASZNÁLAT ELŐTT MINDENKÉPP OLVASSA EL AZ ALÁBBI INSTRUKCIÓKAT! 

Az alábbi használati utasítások nem követése súlyos személyi sérülésekhez 

vezethetnek. 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRÓL: 

• Ajánlott a sportolók felügyelete az eszközök használata közben. Az eszközök nem 

rendeltetésszerű használata sérüléseket okozhat! 

• Az eszköz használata előtt a sportolókat tájékoztatni kell a helyes, rendeltetésszerű 

használatról. 

• A sportolók ne használják a sporteszközöket, ha nincsenek megfelelő fizikai vagy sportolásra 

alkalmas állapotban. Ha a sportoló szédül, kába vagy bármely testrészében fájdalmat érez, úgy 

fejezze be az sporteszközökkel való gyakorlást és jelezze az edzőjének. 

• Ellenőrizze a sporteszközöket használat előtt! NE HASZNÁLJA a sporteszközt, ha az sérült. 

• A sporteszközök abból a célból készültek, hogy különböző támadó és védekező feladatokat 

hajtsanak rajtuk végre a megfelelő technikával. Ne használja az eszközöket másra, csakis erre 

a célra!  

• Az eszközöket egyszerre csak egy sportoló használja! Ajánlott, hogy a többi sportoló és/vagy 

megfigyelő a használat alatt megfelelő, biztonságos távolságra tartózkodjon. 

• Amikor az eszközök nincsenek használatban, az eszközöket helyezzék biztonságos, ellenőrzött 

helyre. A felügyelet nélkül hagyott, valamint helytelenül használt eszközök súlyos sérülésekhez 

vezethetnek.  

• Cégünk semmilyen felelősséget nem vállal a használat, illetve a mozgatás, szállítás közben 

szerzett sérülésekért! 

• Az eszközöket mindenki saját felelősségre használja, az eszközökkel való gyakorlást saját 

felelősségére végzi. 

• A felszerelések megfelelő állapotának hosszútávú megőrzése érdekében az eszközök száraz 

helyen tárolandóak. 

• Az eszközöket időközönként szappanos vízzel lemosni szükséges a felület eredeti állapotának 

hosszútávú megőrzése érdekében, valamint higiénés okokból.  

• Amennyiben elhagyja a használati útmutatót, újra letöltheti a weboldalról: www.kayan.hu 

 

POP-UP DUMMY I. / II. 

A fentieken felül ezekre a termékekre az alábbi használati utasítások különösen érvényesek: 

• Az eszköz különösen nagy súlyú! Mozgatását, szállítását minden esetben két személy végezze! 

Egy személy által végzett mozgatása, szállítása súlyos sérülésekhez vezethet! 

• Amennyiben az eszközt nem nagykorú sportolók/személyek mozgatják, szállítják, a mozgatás, 

szállítás során egy nagykorú személy felügyelete ajánlott! 

http://www.kayan.hu/


• A mozgatást, szállítást végzők ügyeljenek arra, hogy az eszközt ne tegyék, vagy ejtsék a lábukra 

vagy egyéb testrészükre, illetve törékeny felületre. 

• A mozgatáshoz, szállításhoz az eszköz fogantyúval van felszerelve. Minden esetben ellenőrizze 

a fogantyúk állapotát a mozgatást, szállítást megelőzően! 

• Az eszköz alja szilárd anyagból készült. Ez a tömör, nehéz anyag biztosítja azt, hogy az eszköz 

képes magát a rendeltetésszerű alaphelyzetbe állítani.  A használat során ügyeljen arra, hogy 

a sportolók kerüljék el az eszköz alsó, szilárd részével való ütközést, illetve az alsó részre esést. 

• Ajánlott a helyes használatot minden alkalommal bemutatni. 

• Amennyiben az eszköz nem áll a rendeltetésszerű alaphelyzetbe, vagy az eszközön bármilyen 

sérülést észlel, NE HASZNÁLJA a Pop-Up Dummy I./II.-t és vegye fel velünk a kapcsolatot! 

• Az eszköz nem rendeltetésszerű használata súlyos személyi sérülésekhez vezethet! 

 

Az eszközök forgalmazója az 

S-Agro Team Kft. 

2370 Dabas, Balassi Bálint utca 11. 

Adószám: 23873728-1-13 

Elérhetőségeink: 

+36 70 60 40 614  

info@kayan.com 

 

 

 


