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Bem-vindo
à Kettler

Em breve, irá sentir a alegria de movimentos com um 
utensílio desportivo cuidadosamente concebido para 
condizer com o coração da sua casa. 
Quer tenha estabelecido determinados objetivos, quer 
pretenda simplesmente divertir-se, estamos aqui para o 
fazer mexer.



PT Atenção

Este produto foi testado em conformidade com as normas europeias. Os pais deverão estar cientes da 
sua responsabilidade com relação à tendência natural das crianças de usarem este produto como uma 
brincadeira. Tal pode fazer que o produto seja usado para outros fins que não os originalmente previstos. 
Este produto não pode ser utilizado por crianças com menos de 14 anos. Se as crianças tiverem autorização 
para utilizar o produto, dever-se-ão levar em conta as faculdades físicas e mentais das crianças, bem como 
o seu temperamento. Certifique-se de que as crianças sabem utilizar corretamente o produto e executar 
os vários exercícios de forma controlada. Saliente, em particular, que o produto não é um brinquedo. Por 
motivos de segurança, deverá haver um espaço livre de, pelo menos, 1 metro em redor do produto. Mantenha 
sempre crianças e animais de estimação longe do aparelho. NÃO deixe crianças não supervisionadas na 
mesma divisão do aparelho. O aparelho deveria ser utilizado sempre pela mesma pessoa. Se o utilizador sentir 
tonturas, náuseas, dores no peito ou outros sintomas não habituais, deverá INTERROMPER o treino de 
imediato. CONSULTAR UM MÉDICO DE IMEDIATO.
Execute os exercícios numa base plana e desimpedida. NÃO utilize o aparelho nas proximidades de água ou 
no exterior. Não coloque as mãos nas partes móveis. Durante o treino, use sempre vestuário adequado para 
desporto. NÃO utilize o aparelho vestido com um roupão ou com roupa que se possa prender. Durante a 
utilização do aparelho, é recomendado o uso de calçado desportivo. Utilize o aparelho apenas de acordo com 
a utilização prevista, tal como descrito neste manual de utilização. Antes de iniciar os exercícios, certifique-
se de que todos os elementos de união estão bem apertados e que o aparelho não apresenta qualquer tipo de 
danos. Pessoas com deficiência deverão usar o aparelho apenas na presença de um técnico habilitado ou um 
médico. Faça exercícios de alongamento como forma de aquecer antes de utilizar o aparelho. Nunca opere o 
aparelho se o mesmo não estiver a funcionar corretamente.

Aviso: Consulte o seu médico antes de iniciar o programa de treino. Isto é especialmente importante para 
pessoas com problemas de saúde preexistentes. O vendedor não se responsabiliza por lesões físicas ou 
danos materiais resultantes da utilização do produto.



Instruções de manutenção

Indicações de conservação

Indicação geral

O elevado padrão de qualidade deste produto só é mantido se verificar regularmente o aperto correto de 
todas as uniões roscadas e peças móveis. As peças danificadas têm de ser imediatamente substituídas. 
Durante a reparação, o produto não pode ser utilizado por ninguém.

Os punhos em madeira de nogueira possuem um revestimento de cera natural e podem ser tratados, 
em qualquer altura, com óleo de linhaça ou óleos semelhantes. Detergentes agressivos podem danificar 
a superfície e não devem ser utilizados para a limpeza. A madeira é naturalmente antibacteriana. A corda 
metálica está protegida contra desgaste por um revestimento. Não obstante, recomendamos uma utilização 
numa base lisa e macia.

A utilização deste aparelho é da única e exclusiva responsabilidade do utilizador. O fabricante e o distribuidor 
não se responsabilizam nem podem ser responsabilizados por ferimentos que possam resultar da utilização 
incorreta deste aparelho. Execute apenas os exercícios que são apresentados no manual.

   NÃO SE ADEQUA PARA UMA UTILIZAÇÃO TERAPÊUTICA!



Incluído

Não
Incluído

Corda de saltar Banda elástica

Alicate

Chave Allen



Ajustar o 
comprimento 
da corda

1

Para ajustar o comprimento da corda 
de saltar, retire a tampa da extremidade 
da pega, empurrando-a para trás, e 
desaperte o parafuso com a chave 
Allen, para extrair a tampa. É suficiente 
desapertar ligeiramente o parafuso. 
A rosca de madeira não deve ser 
demasiado rodada.
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Para determinar o comprimento certo da 
corda, segure a pega montada (A) junto à 
corda, à altura da axila. Estique a corda com 
o pé. Agora, com a outra mão, puxe a corda 
solta (B) também até à altura da axila. Pode 
cortar a ponta que sobrar.



3 4

Utilize um alicate para encurtar a 
corda. Familiarize-se lentamente com o 
comprimento ideal.

Repita os passos descritos na secção 1 
pela ordem inversa, para voltar a montar 
a pega.



Como saltar 
à corda 
corretamente
Mantenha os braços para baixo, 
junto ao corpo. As pegas devem estar 
ligeiramente inclinadas para os lados, 
mas sem se afastarem demasiado da 
bacia. A rotação da corda é iniciada a 
partir do movimento dos pulsos.
Os pés devem estar juntos e os joelhos 
ligeiramente dobrados.
Ao saltar, certifique-se sempre de que 
aterra com a parte dianteira do pé e 
não com todo o pé.



Trisport AG, Bösch 67, 6331 Hünenberg, Switzerland
www.kettlersport.com

Fabricado na Áustria.

Comprimento da corda: 300 cm
Comprimento da pega: 14,5 cm
Peso: 160 g
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