
Utasítások a felfújható matrachóz 

Termék szám: 103301, 103302 

 

1. Győződjön meg arról, hogy a csomag sértetlen-e, mielőtt ténylegesen kicsomagolná. 

2. Vegye ki a felfújható matracot a dobozból. 

3.Gurítsa a padlóra. 

4. Nyissa fel a szelep fedelét (az óramutató járásával ellentétesen) 

5. Tartsa lenyomva a nyomásszelepet és forgassa el 45 fokkal az óramutató járásával megegyező 

irányban. A szelep ezáltal nyitva van. 

6. Csatlakoztassa az elektromos pumpát a szelephez. 

7. Csatlakoztassa az elektronikus pumpát a szeleppel és ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő-e. 

Most gyors felfújási módban van. 

8.  Amikor a légcső másik végét csatlakoztatja a nyíláshoz 

a szivattyú alján légszívó üzemmódban van (5 másodpercig nyitva kell legyen). 

a szelepet 5 másodpercig.  

9. Kapcsolja ki a pumpát és húzza ki a pumpa csővét, ha végzett. 

10. Majd nyomja le a szelepet és forgassa el 45 fokkal az óramútató járásával megeggyező irányban. 

11. A szelep ezáltal le van zárva. 

12. A szivárgás elkerülése érdekében huzza meg a csavarkulccsal a szelepet az óramútató járásával 

megeggyező irányban. 

 

1. Helyezze a ragasztót egy  hűvös helyre. A csomag (Nem tartalmaz ragasztót). 

2. A repedés észlelése után azonnal javítsa meg. 

3. Vágja megfelelő méretre a ragasztót. 

 

 

Termék bevezetése 

Dojo továbbra is a nem megfelelő ugrálással rendelkező szivacsmatracokra támaszkodik? 

Még mindig zavarják a nehéz sportmozgások, például a torna 

edzés, Kungfu, Taekwondo, parkour, jóga és szabadtéri vízi sportok. 

Ezt a gimnasztikai matracot úgy tervezték, hogy nagyobb stabilitást biztosítson. 

Kerülje el a váratlan sérüléseket a sportban puha és magas színvonalú alkalmazásával 



anyag, zajcsökkentés, vízálló, nedvességálló, csúszásgátló, rezgés 

csökkentés, kopásállóság. 

Anyag: 

Importált, környezetbarát és tartós anyag. Egyedi 

tervezés. Az általunk importált kétrétegű ultravastag PVC-t alkalmazzuk 

kiváló tartósság, mérgezésmentes és környezetbarát 

Az egyedi csúszásmentes szál garantálja, hogy ne kelljen aggódnia 

a csúszástól, miközben sportól. 

A beépített fogantyúk megkönnyítik a mozgatást és a hordozást 

Figyelem: 

Használat közben ellenőrizze, hogy nincs-e tűz vagy éles tárgy 

a matrac közelében. 

Kérjük, ügyeljen arra, hogy száraz helyen tárolja. 

Ha a termék károsodása 10 cm-es, használjon ragasztót 

és a javító foltot. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a termék nem 

tartalmaz ragasztót (A ragasztó tűzveszélyes anyag) 

 


