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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

• Az első használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg ha a 
későbbiekben szüksége lenne rá. 

•  Csak rendeltetésszerűen használja, és ne végezzen helytelen módosítást rajta. 

• Helyesen rögzítse a terméket, és rendszeresen ellenőrizze az összes csavart és anyát. 
Szükség esetén húzza meg újra. 

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés. Soha ne használjon sérült 
vagy kopott terméket. 

• Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Csak felnőtt személy szerelheti össze és 
használhatja. 

• Ne terhelje túl és erőltesse meg magátba sérülések elkerülése érdekében. 

• Az edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Figyeljen testének jelzésire. Ha szédül vagy 
rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba. 

• Ne használja a szabadban. 

• Rendszeresen ellenőrizze az összes fém alkatrészt, az esetleges rozsdásodás ellenőrzése 
érdekében. 

• Ne ugorjon a rúdra. 

• Ne végezzen hirtelen mozdulatokat, és ne hintázzon a rúdon. 

• Egy személy használhatja egyszerre a rudat. 

• Ezt a terméket megfelelően kell rögzíteni az ajtókerethez. Ha nem biztos benne, kérjen 
tanácsot szakértőtől. 

• Ellenőrizze, hogy az ajtókeret megfelel-e a húzódzkodónak. Az ajtókeretnek bírnia kell a 
húzódzkodó és a felhasználó súlyát. 

• Otthoni használatra alkalmas. 

• Terhelhetőség: 200 kg 
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ALKATRÉSZ LISTA 
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ÖSSZESZERELÉS 

1. LÉPÉS 
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2. LÉPÉS 
 

Nyomja meg a rugót a mechanizmus kinyitásához (1. kép), és húzza felfelé mindkét ajtóhorgot függőleges 
helyzetbe (2. kép). 
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3.LÉPÉS 
 

Rögzítse a húzódzkodót az ajtókerethez. Használat előtt ellenőrizze, hogy rögzítve van-e. 

 
 

4.LÉPÉS 
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5. LÉPÉS 
 

 
 

HÚZÓDZKODÓ GYAKORLATOK 
A húzódzkodó gyakorlatok az egyik leghatékonyabb edzés a felsőtest erősítésére. 

A húzódzkodó rúd tökéletes otthoni edzőtermi feltételeket biztosít a test erősítéséhez. A húzódzkodó 
remekül variálható más segédeszközökkel, aminek köszönhetően változatos edzéssel a test különböző 
részei fejleszthetőek, formázhatók anélkül hogy konditerembe kellene mennie. 

Amikor a húzódzkodón végez gyakorlatokat, akkor saját súlyával dolgozik, és kisebb a sérülés veszélye. 
Természetesen a megfelelő technika elengedhetetlen. Ezek a gyakorlatok fejlesztik az állóképességet és 
a kondit is. 

A helytelen technika magában foglalja a bicepszet és a vállakat, így a hátsó izmokat kihasználatlanul 
tartja. 

  

A rossz technikával végzett gyakorlat során csaka bicepsz és a váll dolgozik, a hátizom egyáltalán nem 
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erősödik. Ennek eredményeként az edzés hatástalanná válik. 

A húzódzkodás a legfontosabb technika, és lassú mozgást igényel. Nincs "hintázás" vagy hajlás. 

 
Húzódzkodás 

 
• Szűk fogás - főleg a hátizmok központi része 
• Klasszikus fogás a váll szélességében - a középső és a külső izmokat egyenletesen használják 
• Széles fogás (ajánlott) - főleg a hátizmok külső része 
 

Alsó fogás 
 
Az also markolat a bicepsz erősítésére szolgál. A bicepsz használatával a gyakorlat könnyebbnek tűnhet, 
ezért a kezdők jobban szeretik. Ha a hátizmát szeretné erősíteni, akkor ezt biztosan nem fogja elérni ezzel 
az "egyszerűbb" opcióval. 

 

Húzódzkodó gyakorlatok - hasizom 
 

A hasizom is erősíthető a húzódzkodó rúd segítségével. Ez egy meglehetősen megerőltető gyakorlat, de 
hatékonyabban fejleszti a hasizmokat. 
 

KARBANTARTÁS 
A rendszeres tisztítás a rudat jó állapotban tartja és meghosszabbítja annak élettartamát. Minden edzés 
után törölje le a verejtékes felületeket tiszta, puha, nedves ronggyal. 

 

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. 

 

 


