
Lees de ”Veiligheidsvoorschriften” alvorens het apparaat te gebruiken, 
zodat u het apparaat op de juiste wijze gebruikt.
Bewaar deze gebruikershandleiding na het lezen op een veilige plaats zodat 
u deze op elk moment kunt raadplegen.
Indien u het product aan anderen overdraagt, dient het vergezeld te gaan 
met de handleiding.
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Waarschuwing: Een onjuiste houding letsel veroorzaken. Om letsel te 
vermijden, dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding op te volgen. 
Indien de Wonder Core nieuw voor u is, dient u het apparaat maximaal 30 
minuten per dag te gebruiken. Overmatige training kan tot spierpijn leiden. 
Waarschuwing: Alvorens het apparaat te gebruiken, dient u aan alle kanten 
een ruimte van 100cm van het apparaat vrij te houden van obstakels, kinderen, 
omstanders en huisdieren.

Plaats het apparaat op een geschikte plek voor oefeningen.
Indien de plek ongeschikt is, kunt u achterover vallen of letsel oplopen.

Gebruik het apparaat op een vlakke en harde ondergrond.
Indien de plek ongeschikt is, kunt u achterover vallen of letsel oplopen.

    Moet 
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  worden

Waarschuwing

Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing: voor uw eigen veiligheid dient u uw apparaat regelmatig te 
controleren op schade en slijtage en voor elk gebruik specifiek de zitting, 
de veren, de schroeven en de knoppen te controleren. Indien u ontbrekende 
of beschadigde onderdelen, butsen, barsten, krassen of groeven in het 
apparaat aantreft, dient u het apparaat niet langer te gebruiken.

U dient de “veiligheid voorzorgmaatregelen” te lezen alvorens het apparaat te gebruiken.

De hierin opgenomen waarschuwingen verwijzen naar het belang van de veiligheid.

Dit apparaat voldoet aan de EN 957-1 klasse H (H = thuisgebruik)

Dit product is geschikt en bedoeld voor gezonde personen.
U dient uw huisarts te raadplegen alvorens dit product te gebruiken.
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Staak het gebruik onmiddellijk indien u iets vreemds of oncomfortabels in uw 
lichaam voelt tijdens de oefening.
Er bestaat gezondheidsgevaar.

Gebruik het apparaat niet na het nuttigen van alcohol.
Dit kan tot ongevallen of ongemak aan het lichaam leiden dus dit dient te allen 
tijde opgevolgd te worden.

Gebruik het apparaat niet direct na maaltijden (Het apparaat niet binnen één 
uur na een maaltijd gebruiken)
Dit kan tot ongevallen of ongemak aan het lichaam leiden dus dit dient te allen 
tijde opgevolgd te worden.

 



Waarschuwing

Attentie
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Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
Dit kan letsel veroorzaken.

U dient geschikte en passende sportkleding te dragen tijdens het gebruik.
Anders kan dit letsel of ongevallen veroorzaken.
Als u lang haar heeft, dient u dit bijeen te binden voor elk gebruik. Anders zou 
het vast kunnen komen te zitten in de foamroller.

Voorafgaand aan de oefening dient u uw lichaam op te warmen.
Oefeningen doen alvorens op te warmen is een belasting voor het lichaam.

Wanneer u sit ups doet, mag u uw handen niet op uw rug houden.
U zou kunnen vallen of uzelf bezeren.

Na elk gebruik het apparaat opvouwen en opbergen om te voorkomen dat 
kinderen het apparaat zonder toezicht gebruiken.

Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.
Anders kan het omvallen, beschadigen, of storingen of letsel veroorzaken.

Doe geen oefeningen die niet in de gebruiksaanwijzing staan.
Anders kan dit letsel of ongevallen veroorzaken.

Gebruik het product niet met 2 mensen tegelijk.
Dit product is bedoeld om door één persoon tegelijk te worden gebruikt. 
Anders kan dit letsel of ongevallen veroorzaken.

Gebruik het product niet voor zakelijke doeleinden waardoor het door een 
onbepaald aantal mensen wordt gebruikt.
Dit product is beperkt voor algemeen thuisgebruik. Anders kan dit letsel of 
ongevallen veroorzaken.
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Controle

Laat geen jonge kinderen of huisdieren in de buurt verblijven wanneer 
u het apparaat gebruikt.

Het apparaat niet zelf repareren of ombouwen.
Kan abnormale beweging of een ongeval veroorzaken.
Neem contact op met de officiële dealer in geval van storingen of schade.

Zorg ervoor dat de schroeven en knoppen strak aangedraaid zijn alvorens het 
apparaat te gebruiken.
Kan ongevallen veroorzaken door achterover vallen of schade.



Haal uw Wonder Core Smart tevoorschijn
Uw Wonder Core Smart is volledig gemonteerd.

Klap uw Wonder Core Smart uit
Volg de linker tekening.
Til eerst de foam arm op. 
Laat vervolgens de knop naar achter schuiven om de 
foam arm vast te zetten.
Herhaal dit voor de andere kant.
Indien u de knop niet naar achter kunt schuiven, 
laat u de knop los en schuift u nogmaals.

De hoek en de kracht instellen
U kunt de hoek en de kracht met de knop instellen.
Draai met de klok mee om de hoek en de kracht 
te verhogen.
Draai tegen de klok in om deze te verlagen.
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Het Apparaat Gebruiken

Bij het fietsen
Indien de vloer glad is wanneer u fietst, plaatst u de 
antislip mat onder de Wonder Core Smart.
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Hoe Te Gebruiken

Sit up

Push up

Onderarm & Biceps

Triceps
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Hoe Te Gebruiken

Brug

Knieheffingen

Schaarbeweging

Fietsen



Opslag & Onderhoud
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Vermijd hoge temperaturen, vocht of direct zonlicht. 
Berg het apparaat op een schone en goed geventileerde plaats op.

Vouw het apparaat op wanneer het niet in gebruik is en berg het buiten 
bereik van kinderen op.

Vouw de foam arm
Vouw de foam arm volgens de linker tekening.
Houd de foam arm eerst hoger.
Trek en draai de knop vervolgens naar de 
binnenkant om de foam arm los te maken.
Indien de knop te strak zit, draait u deze tegen 
de klok in om deze los te maken.

 

Onderhoud
Wanneer het product vuil is, verdunt u wat neutraal schoonmaakmiddel en maak 
hier een doek mee nat om mee schoon te maken. Hierna veegt u het droog met een 
droge doek.
Alkalische schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen zoals verdunde oplosmiddelen, 
vluchtige olie etc. kunnen dit product beschadigen. Gelieve deze niet te gebruiken.

Onderhoud / Inspectie

Indien het product wordt gebruikt na een periode van niet-gebruik, dient u ervoor te 
zorgen dat het product in goede staat is en veilig kan worden gebruikt.
Indien het product per ongeluk nat wordt, dient u het met een droge doek te drogen 
om te voorkomen dat het glad wordt.
In geval van storing of abnormale gebeurtenissen, kunt u contact opnemen met de dealer.
Neem contact op met de klantenservice indien er iets met het product gebeurt dat u 
niet begrijpt.

Afvalverwerking

Vanwege de verschillende recyclingwetgevingen van elk land dient u deze regelgeving 
te raadplegen alvorens u zich van het product ontdoet.



Staal - ABS - TPR - PP- POM - Foam  

In Gebruik / L52 xW55xH38cm Opgevouwen / L49xW55xH12cm
Ongeveer 5,9kg

120kg
China

Specificaties

Afmetingen
Gewicht
Materiaal
Maximale Belasting
Land van herkomst
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