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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

 Használat előtt olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet 
ha a későbbiekben szüksége lenne rá. 

 Mindig viseljen megfelelő sportruhát és cipőt. 

 Ne viseljen ékszereket edzés közben. 

 A terméket csak arra a célra használja, amelyre tervezték. 

 Ne használjon kopott vagy sérült terméket. 

 Egyszerre csak egy személy használhatja a terméket. 

 Csak sík és szilárd felületen használja. 

 Ha szédülést, hányingert, mellkasi fájdalmat vagy bármilyen más kellemetlenséget tapasztal, 
azonnal hagyja abba a testmozgást, és a gyakorlat folytatása előtt konzultáljon orvosával. 

 Helyezze a tolódzkodót sík felületre, elegendő szabad hellyel a termék körül. Ha szükséges, 
helyezzen talajvédőt a tolódzkodó alá a padló károsodásának elkerülése érdekében (nem 
tartozék). Biztonsági okokból legalább 0,6 méteres távolságot biztosítson az egész állomás 
körül. 

 Ne használja a terméket, ha éles szélek vannak körülötte. 

 Terhelhetőség: 120 kg 

 Kategória: H (EN ISO 20957 szabvány szerint) otthoni használatra 

 

ÖSSZESZERELÉS 
 

 
  

Igazítsa be a furatokat és a csapszegeket. Ismételje meg a második rúddal. 
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Egyenletesen csúsztassa össze a párhuzamos 

rudakat. Elakadás esetén kis mennyiségű zsírt 
használhat. 

Állítsa be a magasságot / igazítsa ki a rudakat a 

gumilábak segítségével. 

 

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS 
 

Fektesse a párhuzamos rudakat a földre. 
Nyomja meg a csapszegeket és csúsztassa ki egyenletesen a rudakat. 
Az elakadás elkerülése érdekében mindig egyenletesen húzza ki a rudakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SZINTEZÉS ÉS STABILIZÁLÁS 
Csak sík és egyenletes talajon használja. 

Egy kis instabilitás előfordulhat, a terhelés stabilizálja a párhuzamos rudakat. Minden gumilábnak 8 

magasságpozíciója van.
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GYAKORLAT 
 

 

 
 

 

 Kezdje egyenes karokkal, emelje fel a lábát és 
keresztezze a bokákat. Hajoljon előre. Hajlítsa a 
könyökét 90 ° -ba és térjen vissza a kiinduló 
helyzetbe. 

Könnyebb variálás: Hagyja az egyik vagy mindkét 
lábát a padlón a teljes gyakorlat teljesítéséhez. 

 

 
 

 

 
 
 
 

Kezdje egyenes karokkal, emelje fel a lábát és 
keresztezze a bokákat. Tartsa a törzset 
függőlegesen, könyökét a test közelében. Hajlítsa 
a könyökeket 90 ° -ba és térjen vissza a kiinduló 
helyzetbe. 

Könnyebb variálás: Hagyja az egyik vagy mindkét 
lábát a padlón a teljes gyakorlat teljesítéséhez. 

Guggoljon vagy üljön le a tolódzkodó állomás elé, 
fogja meg a fogantyúkat, térdét hajlítsa 90 ° -ba 
és tartsa a törzsét egyenesen. Hajlítsa a 
könyökét is 90 ° fokba, és térjen vissza a kiinduló 
helyzetbe. 

Növelje a nehézséget: Egyenesítse ki a lábát, és 
használja a teljes testét. 
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Start with arms straight keep legs together and 
lift knees toward chest. Slowly lower to start 
position. Keep feet off the floor for all reps. 

Start with arms straight and keep legs together 
and lift to 90° degrees. Slowly lower to start 
position. Keep feet off the floor for all reps. 

 

ÚTMUTATÓ GYAKORLATOKHOZ 

1. A testmozgás jótékony hatással van egészségre, javítja a fizikai állapotot, formálja az izmokat, és 

kalória-kiegyensúlyozott étrenddel kombinálva fogyáshoz vezet. 

 

BEMELEGÍTÉS 

 
Ez a fázis az egész test vérkeringésének javítását és az izmok bemelegítését szolgálja, csökkenti a 
görcsök és izomsérülések kockázatát. Javasoljuk az alábbi nyújtási gyakorlatok elvégzését. Nyújtás 
közben maradjon kb. 30 másodpercig az adott pozícióban, ne végezzen hirtelen mozdulatokat és ne 
rugózzon a pozíció megtartása közben. 

 
 
 

 
 

2. GYAKORLAT 

Ez a szakasz a fizikailag leginkább megterhelő rész. A rendszeres testmozgás erősíti az izmokat. A 
tempót Ön határozhatja meg, de nagyon fontos, hogy a gyakorlat során azonos tempo legyen. A 
pulzusnak a célzónán belül kell lennie (lásd az alábbi ábrát). 
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Ennek a szakasznak legalább 12 percig kell tartania. A legtöbb ember 15-20 percig edz. 

 

LAZÍTÁS 

     Ez a fázis a szív- és érrendszer lenyugtatására és az izmok ellazítására szolgál. Körülbelül 5 percet 
vesz igénybe. Ismételheti a bemelegítő gyakorlatokat, vagy folytathatja az edzés során végzett 
gyakorlatokat, cask lassabb tempóban. Az izmok nyújtása edzés után rendkívül fontos - kerülni kell a 
hirtelen mozgásokat és rugózásokat. 

A fitnesz javításával meghosszabbíthatja és növelheti a testmozgás intenzitását. Rendszeresen edzen, 
legalább hetente háromszor. 

IZOMFORMÁLÁS 
Az izmok formálásához fontos a nagy terhelés beállítása. Az izmok jobban megterhelődnek, ami azt 
eredményezheti, hogy a szokásosnál rövidebb ideig tudja a gyakorlatokat elvégezni. Ha egy időben 
szeretné kondiját is javítani, akkor módosítania kell az edzését. Eddzen a szokásos módon az edzés 
bemelegítő és utolsó szakaszában, de növelje a készülék ellenállását a gyakorlat végén. Lehet, hogy 
lassítania kell a sebességet, hogy a pulzus a célterületen maradjon. 

SÚLYVESZTÉS 
Az elégetett kalóriák száma a gyakorlat hosszától és intenzitásától függ. A lényeg ugyanaz, mint az 
erőnléti gyakorlatban, de a cél más. 
 

KARBANTARTÁS 
 

1. Edzés után törölje le az izzadságot a korrózió elkerülése érdekében. Tisztítsa a készüléket puha 
ruhával és enyhe tisztítószerekkel. Ne használjon súrolószert vagy oldószert műanyag alkatrészeken. 

2. A terméket tiszta, jól szellőzőtt és száraz helyen kell tárolni. 

3. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek. 

 
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. 
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