
Att demontera BungyPump stavar

Steg 1. Håll del B med ena handen och del C med den andra. Börja vrida del C moturs 
tills röret är löst. Dra ut del C helt.
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BungyPump är en unik träningsstav som har 
cirka 20 cm inbyggd fjädring. Stavarna finns  
i flera olika modeller med ett motstånd  
mellan 4 och 10 kilo. Du får ut mycket mer 
av att träna med BungyPump jämfört med 
vanlig promenad – en starkare kropp, högre 
kaloriförbrukning och bättre kondition.

• 25%- 77% högre kaloriförbrukning jämfört med  
   vanlig promenad
• Cirka 90% av kroppens muskler aktiveras vid användning  
    av BungyPump
• Tränar styrka och kondition på en och samma gång
• Kan användas av alla oavsett ålder, kondition och kön
• Mjukt och skonsamt för axlar och armbågar
• Lovordas av medicinsk expertis – används i rehabilitering
• Passar alla, från vardagsmotionärer till elitidrottare

www.bungypump.se
info@bungypump.se

0660-585 89

Steg 3. Nu har staven tagits isär i tre delar. På samma sätt skall staven monteras ihop 
igen.

Steg 2. Den svarta kåpan på del A kan skruvas isär. Vrid den nedre delen av den svarta 
kåpan moturs tills den har kommit loss helt. Peta loss metall låsbleck och ta isär  
delarna inkl resårband.



To disassemble BungyPump poles

Step 1. Grip part B with one hand and part C with the other. Start twisting part C counter 
clock-wise until it can slide loosely. Pull out part C completely.
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Step 3. Now the pole should be disassembled into three pieces. The same way to assem-
ble the pole.

Step 2. The black twist cap located on part A, on the lower part of the upper tube, can be 
removed. Twist the black cap counter clock-wise until it has come undone completely. 
Slide the black twist cap down and pull out part B with the resistance band attached to it.


