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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

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

• Csak rendeltetésszerűen használja, és ne végezzen nem megfelelő módosításokat.

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

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem kopott-e vagy sérült-e. Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket.

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

• Eddzen ésszerűen, és ne erőltesse meg magát a sérülések elkerülése érdekében.

• Mielőtt bármilyen edzést elkezdene, konzultáljon orvosával. Ügyeljen teste jelzéseire. Ha gyengének érzi magát,
azonnal hagyja abba.

• Ne használja a szabadban.

• Rendszeresen ellenőrizze az összes fém alkatrészt, ha nem rozsdásodik.

• Ne ugorjon a rúdra.

• Ne végezzen rángatózó mozdulatokat, és ne lendüljön a rudon.

• Egyszerre egy személy számára alkalmas.

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

• Győződjön meg arról, hogy az ajtókeret alkalmas-e a húzódzkodó rögzítésére. Erősnek kell lennie ahhoz, hogy
elbjrja a húzódzkodót és a felhasználót.

• Ajtószélesség: 63-100 cm

• Ajtókeret szélesség: 130-150 mm

• Otthoni használatra készült.

• Súlyhatár: 110 kg

ALKATRÉSZ LISTA

No. név db

1 Négyzet alakú rögzítőkeret 1

2 Íves fogantyúk 2

3 Hosszú markolat - jobb 1

4 Hosszú markolat - bal 1

5 Csavarok - hosszú 2

6 Anyák 4

7 Csavarok - közepes 2

8 Csavarkulcs 1



ÖSSZESZERELÉS

Rögzítse az ívelt fogantyúkat (2) a négyzet alakú szerelőkerethez (1) 2 csavarral (7) és 2 anyával (6).

Csatlakoztassa  a  jobb  és  bal  oldali  hosszú  fogantyút  (3  és  4),  ügyelve  arra,  hogy  a  fogantyúk
biztonságosan csatlakozzanak.

Rögzítse a csatlakoztatott hosszú fogantyúkat (3 és 4) az íves fogantyúkhoz (2) 2x csavarral (5) és 2x
anyával (6).



Ezután helyezze a rudat az ajtókeretre.

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.



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).

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.

HÚZÓDZKODÓ GYAKORLATOK
A húzódzkodó gyakorlatok és azok különféle módosításai az egyik leghatékonyabb gyakorlatnak tartják a
felső test fejlesztésére.

A húzódzkodó rúd tökéletes otthoni edzőtermi lehetőséget kínál a test erősítéséhez. A rúdon végzett
gyakorlatok különböző változatai tökéletesen erősítik a test különböző részeit anélkül, hogy el kellene
menni a fitneszterembe.

A húzódzkodókon végzett  gyakorlatok során a saját testsúllyal  dolgozik,  és kisebb a sérülésveszély.
Természetesen feltéve, hogy a megfelelő technikát alkalmazza. Ezek a gyakorlatok növelik a test teljes
erejét.

A helytelen technika a bicepsz és a vállakat érinti, így a hátizmokat nem fogja erősíteni a húzódzkodón
végzett gyakorlatok.

A helytelen technikával végzett gyakorlat során a hátizmok nem erősödnek az elégtelen terhelés miatt.
Ennek eredményeként a testmozgás hatástalanná válik.

A felhúzás a legfontosabb technika, és lassú mozgást igényel. Nincs "lengés" vagy hajlítás.

Húzódzkodás

• Keskeny markolat – főleg a hátizmok központi része

• Klasszikus markolat a vállszélességben – a középső és külső izmok egyenletesen vannak kihasználva

• Széles markolat (ajánlott) - főleg a hátizmok külső része

Alsó markolat

Az  alsó  markolattal  ellátott  felhúzást  a  bicepsz  fejlesztésére  tervezték.  A  bicepsz  bevonása
megkönnyítheti  a  gyakorlatot,  ezért  a  kezdők jobban kedvelik.  Ha a hátizmok szélességén szeretne
dolgozni, ezt az "egyszerűbb" opcióval biztosan nem fogja elérni.

Húzódzkodó gyakorlatok – hasizom

Meglehetősen kihívásokkal teli gyakorlat, de hatékonyabban fejleszti a hasizmokat. 



KARBANTARTÁS

A rendszeres tisztítás jó állapotban tartja a rudat és meghosszabbítja annak élettartamát. Minden edzés
után törölje le az izzadt felületeket egy tiszta, puha, nedves ruhával.

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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