
1. rész. Bevezetés 
 
A Magic Back Support egy hi-tech ABS műanyag alapot (kemény és vastag) és egy PP 
műanyag ívtámaszt tartalmaz  
Egyes típusok puha TPR (szivacs) borítással is rendelkeznek. 
 
 
2. rész. Oktatóvideó a gyors áttekintéshez. Kattintson a linkre: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qKaRW-_1JdU 
 
 
3. rész. Összeszerelési útmutató 
 
Egyszerű és könnyen telepíthető és használható, könnyű és hordozható, hogy utazáskor, 
otthon vagy az irodában is használhassa. 
 
A deréktámasz különálló részekből áll: Utazási pozíció a felhasználók számára az utazás során 
történő egyszerű tárolás érdekében.  
 
Többszintű beállítások: 3 különböző magassági szintű nyújtó ív, válassza ki a testének 
megfelelő szintet, és gyakorolja a hátát egészséges módon. 
 

 
 
3 különböző ívszint az optimális nyújtás érdekében 
 
3 különböző ívszint leírása: 
 
1. szint (Level 1) -  Helyzet kezdőknek - a legkevesebb nyújtást biztosítja a kezdők számára, 
hogy könnyen, biztonságosan, megfizethetően és élvezetesen nyújthassa a hátát. 
2. szint (Level 2)  - Nagyobb nyújtás haladóknak 
3. szint (Level 3) - Maximális nyújtás haladó felhasználók számára 
 
4. rész. A Magic Back Support összeszerelése 

https://www.youtube.com/watch?v=qKaRW-_1JdU


 
A könnyű ívbeállításhoz a következőképpen kell meghajlítania az ívtámaszt (művelet) 
Ezután fektesse az alapot és a támasztó ívet egy rögzített szőnyegre, szőnyegre vagy 
szőnyegre úgy, hogy a széles végek legyenek Önhöz legközelebb. 
 

 
 
És rögzítse az alap széles végét a térdéhez. Csúsztassa a támasztóív széles végét az alap 
széles végén lévő egyetlen nyílásba. 
 

 
 
Helyezze a kezét a képen látható módon a könnyű ívbeállításhoz.  



 

 
 
Nyomja le az ujjaival, és óvatosan csúsztassa a támasztóív keskeny végét az alapon lévő 1. 
szintbe. A fenti lépéseket megismételheti a 2. és 3. szinthez. 
 

 
 
5. rész. A Magic Back Support használata előtt el kell olvasni 
 
Mielőtt használná az eszközt, kérjük, olvassa el és kövesse ezeket az egyszerű útmutatásokat, 
hogy maximalizálja az előnyöket. 
 



Vigyázat! Mint minden fitneszprogram esetében a használata előtt konzultáljon orvosával, 
különösen akkor, ha már meglévő hát- vagy nyaksérülései vagy állapotai vannak. 
 
Megjegyzés: Bizonyos állapotok ellenjavalltnak minősülhetnek a hátmágikus háttámla 
használatához, mint például:  
 
Spondilózis, csontritkulás, súlyos ízületi gyulladás, spondylolisthesis, gerincelváltozások/ 
daganatok és akut törések. 
 
Ne használhja a Magic back supportot anélkül, hogy előzetesen konzultálna egy szakképzett 
orvossal. 
 
A Magic háttámlát csak rendeltetésszerűen használja. 
 
A háttámlát mindig vízszintes, csúszásmentes felületen használja. rögzített szőnyeget, 
szőnyeget vagy szőnyeget kell használni. 
 
Ismerkedjen meg az útmutatóban található képekkel, amelyek a különböző pozíciókat 
mutatják. 
 
Tartsa be a következő ajánlásokat a használat idejére és a boltozat beállításának szintjére 
vonatkozóan. 
 
Válassza ki a kedvenc pozícióját a varázslatos háttámla használatához. 
 
Végezzen előzetesen egy ötperces nyújtást ülésenként a kívánt pozícióban. Napi két alkalom 
ajánlott, bár haladók akár napi háromszor is  használhatják. 
 
Ha nehezére esik öt percig nyújtani, hagyja abba. Csak annyit csináljon, ami Önnek 
kényelmes, és lassan első alkalmakkor öt percet. 
 
Ha kezdetben kellemetlen érzést tapasztal, az általában csak a hátában lévő feszültség és 
feszülés mértékét jelzi, és idővel elmúlik.  
 
Ha kétségei vannak, kérjük, hagyja abba a Magic back support használatát, és forduljon 
orvosához. 
 
Vigyázat! Ha bármilyen rendellenes fizikai állapotot tapasztal, például kérdéses izom- vagy 
ízületi fájdalmat, hagyja abba a nyújtást, és forduljon orvosához. 
 
- Fizikai állapotától függetlenül kezdje az 1. szintű ívbeállítással 
 
- Ahogy rugalmassága és testtartása javul kísérletezhet a 2. és 3. szintű boltozatbeállítással, 
bár ez nem szükséges. A 3. szintű boltozatbeállítás csak haladó felhasználóknak vagy 
jógagyakorlóknak készült. 
 



- Lazítson. A jó feszültségoldó nyújtás egyik kulcsa a relaxáció. Vegyen mély lélegzetet, lágyan 
lélegezzen ki, és hagyja, hogy a testsúlya együtt dolgozzon a gravitációval. Nagyobb nyújtást 
fog elérni, és hamarabb el fog érkezni az ellazult állapotba. Lazítson, amennyire csak lehet, 
amikor a varázslatos háttámlát használja. Rendszeres használatával könnyebbé válik. 
 
- A mágikus háttámlát mindig úgy használja, hogy a keskeny végét a feje felé, a széles végét 
pedig a gerince töve felé helyezze. 
 
 
6. rész. Hogyan használjuk a Magic Back Supportot az optimális nyújtáshoz? 
 
 
Kérjük, vegye figyelembe: Kezdje a Magic back support programját úgy, hogy a támasz íve az 
1. szintű pozícióban van. 
 
Itt megmutatjuk a használati utasítások lépéseit. 
 
1. lépés: Üljön a háttal az ívnek. Lassan feküdjön hátra a támasztóívre, behajlított térdekkel. 
 
A készülék széles végét a gerince tövéhez közel kell elhelyezni, hogy a támasztóív 
megtámassza a háta ágyéki részét. Próbálja meg a gerincét középre helyezni a nyílásban, 
amelyet úgy terveztek, hogy bölcsőbe helyezze a gerincét és extra kényelmet nyújtson. 
 
Tippek: A további kényelem érdekében szükség lehet egy párnára a feje alatt. 
 

 
 
3 nyújtási pozíció az optimális nyújtáshoz 
 
2. lépés - Nyújtás az 1. pozícióban: Egyszerű nyújtási pozícióban lazítson, amennyire csak tud, 
és lélegezzen nyugodtam kiegyensúlyozottan. Térdeit behajlítva, karjait támassza oldalra. 
Ez a pozíció a legkevesebb nyújtást biztosítja és kezdőként ez a legkönnyebben kivitelezhető. 
 



Ha nagyobb nyújtásra vágyik, folytassa a következő pozíciókkal: Mérsékelt nyújtás és 
Maximális nyújtás. 
 

 
 
3. lépés - Nyújtás a 2. pozícióban: Mérsékelt nyújtás pozícióban 
Emelje a karjait a feje és a válla fölé, és a lehető legközelebb a padlóhoz támassza meg őket a 
további nyújtás érdekében. Idővel könnyebb lesz, és talán már képes lesz teljesen kinyújtani 
a karját, és a könyökét kényelmesen a padlón pihentetni. 
 

 
 
4. lépés - Nyújtás a 3. pozícióban: Maximális nyújtási helyzet 
Nyújtsa ki teljesen a lábát és a karját, ahogy a képen látható módon. A maximális nyújtás 
érdekében vegye ki a párnát a feje alól. Érezze, ahogy a háta, a válla, a mellkasa és a 
hasizmai megnyúlnak, és koncentráljon arra, hogy minél jobban ellazuljon. 
 



 
 
5. lépés, Gurulás és regenerálódás 
 
Guruljon az oldalára és le a varázslatos háttámláról. Üljön fel fokozatosan, és 30 másodpercig 
pihenjen, mielőtt felállna. 
 
Ne feledje, hogy az imént egy nagy nyújtáson van túl, és hagynia kell, hogy a vér a fejétől a 
szíve felé áramoljon vissza, különben szédülhet. 
 

 
 
 
 


