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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

• Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá. 

• A terméket csak a kézikönyvnek megfelelően használja. 

• Használat előtt megfelelően rögzítse a rendszert. 

• Csak csúszásmentes talajon használható. Viseljen sportcipőt. 

• Az edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. 

• Ha émelygést, szédülést vagy fájdalmat tapasztal, azonnal hagyja abba a testmozgást és 
forduljon orvoshoz. 

• Tartsa távol a terméket gyermekektől és háziállatoktól. 

• Helyezze el a terméket, ha nem használja. 

• Szellemi vagy testi betegségben szenvedők és gyermekek csak felnőtt és felelős személy 
felügyelete alatt használhatják a terméket. 

• Rendszeresen ellenőrizze a terméket hogy sérült vagy kopott e. Azonnal hagyja abba a 
termék használatát, ha sérült vagy kopott. 

• Ne módosítsa a terméket. 

• Mindig rögzítse az erősítőt biztonságos, erős és stabil anyaghoz, amely képes megtartani a 
test súlyát. A fitneszrendszer használata előtt mindig végezzen stressztesztet, hogy 
ellenőrizze annak a tárgynak a szilárdságát és stabilitását, amelyhez a rendszer csatlakozik. 

• Biztonsági okokból mindig először próbálja ki az edzést úgynevezett statikus légzéssel és 
minimális dőléssel. Mindig végezzen lassú, ellenőrzött mozgásokat. 

• Védje a terméket a külső hatásoktól. A hosszabb ideig tartó napfény, páratartalom, 
szélsőséges időjárás, alacsony vagy magas hőmérséklet, vagy komoly hőmérséklet-
változások az anyag szilárdságának csökkenését okozhatják. 

• Fali / mennyezeti / gerenda rögzítés: 

AJÁNLJUK SZAKÉRTŐVEL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTELT 

• Semmilyen körülmények között ne használjon önmetsző csavarokat, csavarokat vagy egyéb 
csavarokat, ha nem közvetlenül a betonba vagy vasba történő beépítésre szánták. 

• Keresse meg a megfelelő rögzítési pontot 

• Ha egynél több merevítőrendszert kíván rögzíteni falon / gerendan (több felhasználó esetén), 
akkor erősen ajánlott, hogy forduljon szakképzett építőszakértőhöz annak ellenőrzése 
érdekében, hogy a fal / gerenda vagy más rögzítő felületek alkalmasak a teherbírásra. 

• A szerelőkeretet szorosan be kell csavarni és biztonságosan rögzíteni. Használat előtt 
végezzen stressztesztet. 

• Biztonsági okokból rendszeresen ellenőrizze a szerelőkeretet. Ne használja a tartót, ha laza 
vagy rosszul van rögzítve. 

• Terhelhetőség: 200 kg 
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RÖGZíTÉS 

Az tréner használatához a rendszert rögzíteni kell egy olyan rögzítési ponthoz, amely elbírja a súlyát 
(pl. falak, gerendák stb.). Csatlakoztassa a karabinert a rögzítési ponthoz (a nem megfelelő rögzítés 
idő előtti kopást okozhat). A rögzítési pontnak 1,8 - 2,7 m magasságban kell lennie. Húzza át a szíjat a 
sárga hevederen. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a rendszer megfelelően van-e rögzítve. 

    

 

SZALAGHOSSZ BEÁLLíTÁSA 

A rövidítéshez fogja meg a fekete hevedert. Nyomja meg a fekete csatot, és fogja meg a sárga szíjat. 

Egyszerre húzza meg a csatot, és szíjazzon fel. 

Állítsa be egyszerre mindkét heveder hosszát. 

A meghosszabbításhoz húzza egyszerre a szíjat és a csatot. 
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GYAKORLATOK 

Használat előtt ellenőrizze, hogy a fitneszrendszer megfelelően van-e rögzítve és meghúzva. Edzés 
közben használja a hasizmát, hátát pedig tartsa egyenesen, hacsak az instrukciók másként nem 
utasítják. Álló edzés közben növelje meg a szöget a terhelés növeléséhez. A talajon végzett edzés 
közben növeli az ellenállást, ha elmozdul a súlypontjától. 

Cél Ismétlés* Szettek száma 

Erő növelés 6-8 2-4 

Izomnövelés 8-12 2-3 

Izom formázás 12-15 1-2 

* Csökkentse az ellenállást, ha nem tudja megismételni a minimális számú ismétlést. Növelje az 
ellenállást, ha eggyel meghaladja az ismétlések 
számát.

 

 

EGY LÁBAS GUGGOLÁS  

  

A hevederekkel és karokka nézzen előre, enyhén 
leengedve a vállát. Kapaszkodjon a markolatokba 
az egyensúly érdekében. 

Helyezze a talajon levő lábát a teste elé és 
guggoljon le. Az edzés alatt tartsa a testet a 
megfelelő pozícióban. 

SZALAGNYÚJTÓ GYAKOLAT 
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Feküdjön a hátán, és helyezze a lábát a 
hevederekre. Emelje fel a csípőjét a levegőbe 
ügyeljen arra, hogy a teste egyenes legyen. 

Húzza a sarkát a fenekéhez, és hajlítsa be a 
lábát. Fokozatosan térjen vissza a kiindulási 
helyzetbe. 

KOORDINÁCIÓS FÉLGÖMB 

  

Álljon az egyik lábával a padlón vagy a 
koordinációs félgömbbön. Fogja meg a 
fogantyúkat úgy hogy a karja 90 ° -ban legyen a 
testéhez képest. A vállak egyenesek a testtel. 

Hajlítsa hátra az egyik lábát, majd térjen vissza a 
kiindulási helyzetbe. Mindkét lábával végezze el 
a gyakorlatot. 

CSíPŐEMELÉS 

  

Feküdjön a padlóra és helyezze a lábfejét a Használja a fenékizmot a pozíció megtartásához, 
ne nyújtsa meg a lábizmokat.Majd térjen vissza a 
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szalagba. Emelje fel a csípőjét a levegőbe. kiinduló helyzetbe. 

VÁLLIZOM NYÚJTÁS 

  

Fogja meg a hevedereket. A test eredményesen 
kiegyenesíthető és nyújtható a vállakkal. 

Nyújtsa ki a karját, és lassan emelje fel a feje 
fölött Y alakba. Lassan térjen vissza a kiindulási 
helyzetbe. 

TRICEPSZ 

  

Fogja meg a hevedereket kinyújtott karokkal és 
tartsa maga előtt. Tartsa testét vízszintesen és 
ügyeljen az egyenes testtartásra. 

Hajlítsa be a karját és lassan közelítsen felé. 
Ezután lassan térjen vissza a kiindulási 
helyzetbe. 

LÁB EMELÉS 
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Feküdjön a földön, és fogja meg a fogantyúkat 45 
° -ban. Edzés közben ügyeljen hogy a háta a 
padlón legyen. 

Emelje fel a lábait 90 fokban, majd fordítsa 
oldalra, a test középpontjától távol. Ezután 
ismételje meg a másik oldalon. 

BICEPSZ 

  

Fogja meg a fogantyúkat, nyújtsa ki a karjait 
vállmagasságig. Tartsa meg a testét vízszintesen, 
feszítse be a hasizmokat. 

A testnek stabilnak kell lennie edzés közben. 
Lassan térjen vissza a kiindulási helyzetbe 

ALSÓ HÁT 

  

Feküdjön a padlón, helyezze a lábait a 
hevederekbe, és feszítse be a hasi és a hát 

izmait. 

Emelje meg a csípőjét úgy, hogy a test egyenes 
legyen. Lassan térjen vissza a kiindulási 

helyzetbe. 

FEKVŐTÁMASZ 
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Ereszkedjen fekvőtámasz pozícióba, lbait 
helyezze a szíjba. Ügyeljen az egyenes 
testtartásra. 

Húzza a térdét a mellkasához, majd lassan térjen 
vissza a kiindulási helyzetbe. 

MELLIZOM 

  

Fogja meg a markolatokat és enyhén dőljön előre. 
Ügyeljen az egyenes karokra és testre. Tartsa az 
egész testet egyenesen - a lábakat, a csípőt, a 
vállakat és a fejét. Tartsa a hátát. 

Engedje le a mellkasát a kezek felé, miközben 
karját behajlítva a könyökét vállmagasságba 
emeli. Nyomja ki magát a karok segítségével, 
hogy visszatérjen a kiindulási helyzetbe.  

EVEZÉS 
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Álljon a rendszer felé nézve úgy, hogy a karja felé 
nézzen, vállmagasságban és a kezét 45 ° -ra 
szögben állva. Az egész test igazítva van. 

Húzza a testet a fogantyúk felé, amíg a kezek 
bele nem húzódnak a törzs középső részébe, 
miközben a felkarot a törzs felé 45-90 ° -os 
szögben tartja. Alul vissza a kiindulási helyzetbe. 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi 
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. 

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi 
egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi 
hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. 

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre. 

 


