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Biztonsági előírások 

• Használat előtt kérjük olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra. 

• Kizárólag az itt leírtak szerint használja az edzőhevdert. 

• Használat előtt győződjön meg, hogy rendesen rögzítette a hevedert. 

• Balesetek megelőzhetőek, ha a padló nem csúszik, és javasolt cipőben edzeni. 

• Használat előtt kérje ki orvosa véleményét. 

• Amennyiben a gyakorlat során émelygést érez, esetleg szédül, vagy fájdalmat érez, azonnal 

hagyja abba az edzést, és keresse fel az orvosát. 

• Tartsa távol a gyerekeket, és az állatokat a terméktől.  

• Használatot követően csomagolja el a terméket. 

• Mentális betegséggel szenvedők kizárólag egy másik felnőtt jelenlétében használhatják a 

függesztéses hevedert. 

• Használat előtt mindig győződjön meg, hogy nincs sérülés vagy kopás a hevederen. A 

csatokat is ellenőrizze le. Ha bármilyen sérülést lát, ne használja tovább. 

• A termék nem szakszerű használatából, vagy átalakításából eredő károkért felelősséget nem 

vállalunk! 

• Mindig úgy válassza meg a rögzítési pontot, hogy az stabil legyen, és elbírja az Ön súlyát. 

Amennyiben egy kondigéphez rögzíti a hevedert, tehát nem fali/mennyezet fixen rögzített 

ponthoz, ebben az esetben javasolt, hogy kondigépet rögzítse a talajhoz különben, 

elmozdulhat a gép, vagy felborul, és ez balesetveszélyes! Használat előtt győződjön meg, 

hogy a rögzítési pont/tárgy erőkifejtés ellenére is stabil és biztonságos. 

• Eleinte a gyakorlatokat úgy tervezze meg, hogy minimálisan dőljön hátra és függesztés 

statikus legyen. Mindig lassú és megfontolt, megtervezett mozdulatokat hajtson végre! 

• Amennyiben mennyezetre vagy oszlophoz rögzíti a hevedert, vegye figyelembe, hogy: 

-Mindig egy szakértő javaslatát vegye figyelembe 

-Kizárólag olyan csavart használjon, ami betonba vagy vasba való. 

-Megfelelően erős falat válasszon ki a rögzítéshez 

-Amennyiben úgynevezett mount mennyezeti/fali rögzítőt használ, gondoskodjon róla, hogy 

a rögzítő megfelelően legyen telepítve, felcsavarozva. 

-Ha egyazon oszlophoz/falhoz több hevedert is akar rögzíteni, hogy több többen hevedert 

használjanak egyszerre, úgy mindenképpen konzultáljon előtte egy építőipari szakemberrel. 

  



Rögzítés 

Válasszon ki egy stabil,biztos rögzítési pontot, ami elbírja a testsúlyát. (oszlop, vagy fal) Csatolja a 

karabínert a rögzítés ponthoz. Ellenőrizze, hogy a rögzítési pont elbírja-e az Ön súlyát. A rögzítési 

pont 1.8-2.7 m magasságban legyen. Ha sima felületű rúdhoz rögzíti az edzőhevedert, tekerje a 

hurkos hevedert a rögzítési pont köré többször, hogy megakadályozza az oldalra csúszását! 

A fekete hevedert bújtassuk át a sárga hevederen keresztül a képen látható módon. 

 

    

 

A heveder hosszának beállítása  

Rövidítés: Az edzőheveder egyik hevederpántjának  megrövidítéséhez fogja meg a pl fekete 

hevederpántot és a fekete csatot, miközben a sárga szíjvéget húzva feszesen beállíthatja a megfelelő 

hosszúságot. Ismételje meg a folyamatot a másik hevederpánttal is. 

Hosszabbítás: tartsa erősen a heveder a csatnál fogva. Húzza a hevederpántokat a csattól elfelé 

egyszerre, míg el nem éri a kívánt hosszúságot. 

 

  



Gyakorlatok 

A gyakorlatok végzése előtt győződjön meg, hogy a heveder megfelelően van rögzítve. A gyakorlatok 

erősítik a hasizmot, hátizmot, és a lábizmokat. Általánosságban a feladat úgy nehezíthető mind az 

álló, mind a fekvő gyakorlatoknál, ha a szöget növeljük vagy a gravitációs középponttól távolodva 

végezzük, abból kimozdulva hajtjuk végre a feladatot. 

Cél Ismétlések száma kifáradásig * Szettek száma 

Erőnlétjavítás 6-8 2-4 

Izomnövelés 8-12 2-3 

Szálkásítás 12-15 1-2 

Amennyiben az itt megjelelölt ismétlési értékek minimumát nem tudja teljesíteni, javasolt a feladat 

nehézségéből visszavenni, az csökkenteni a szöget pl. az álló gyakorlatoknál. 

Abban az esetben szabad nehezebb feladatra váltani, h az ismétlések maximális számát egyel 

túlteljesítettük.  

Leírás a képekhez: More difficult (Nehezebb) vs Less difficult (Könnyebb)  

 

  



 

EGYLÁBONÁLLÁS GUGGOLÁSSAL EGYBEKÖTVE 

  

Fogja meg a hevedert kinyújtott karral, és dőljön 

kissé hátra. A hevederek segítségével tudja 

megtartani az egyensúlyát. 

Egyik lábát emelje meg, és hajlítsa be. Eközben 

próbáljon leguggolni. Figyeljen hogy ne veszítse 

az egyensúlyát. 

LÁBHAJLÍTÁS 

  

Feküdjön egyenesen a hátára és a lábait helyezze  

a markolópántba. Emelje meg a derekát. A karok 

a test mellett a földön vannak. 

Hajlítsa be a lábait, és közelítse a fenékhez. 

Végül engedje ki a lábait, és vegye fel a kiinduló 

pozíciót. 

LÁBHAJLÍTÁS EGYENSÚLYOZÓ PÁRNÁN 



  

Álljon egy lábbal az egyensúlyozó párnán. 

Markolja meg a hevedert úgy hogy a karok 90 

fokot zárjanak be a testtével. A vállak egy síkban 

vannak a testtével. 

Lendítse egyik lábát hátra, a másikat halítsa be, 

majd térjen vissza a kezdő pozícióba. (Kitöréses 

gyakorlat). 

 

  

Háton fekvés a talajon, a karok a test mellett 

fekszenek. Emelje meg a csípőjét és terpessze ki a 

lábait. 

Csípőből dolgozzon, ne a lábizmait nyújta.Lassan 

térjen vissza a kezdő állásba. 

VÁLLIZOM ERŐSÍTÉS 



  

Fogja meg a heveder pántjait és nyújtsa ki karját. Nyújtsa ki a karját és emelje meg Y pozícióba a 

feje mellé. Majd eressze vissza a kiinduló 

helyzetbe. 

TRICEPS GYAKORLATOK 

  

Fogja meg a heveder pántjait kinyújtott karral a 

feje felett. Tarsa meg a testét rézsútosan dőlt 

helyzetben 

Lassan hajlítsa be a karját, kezeit zárja össze 

Végül lassan visszatérhet a kiinduló helyzetbe. 

RÉZSÚTOS LÁBEMELÉS 



  

Hanyattfekvés talajon, kinyújtott karja testtével 

45 fokos szöget zárjon be. Markolja meg a 

hevedert. .Páros nyújtott lábát emelje meg és 

fordítsa kissé oldalra. 

Majd emelje lábát 90 fokig. és fordítsa kissé 

oldalra, illetve hasonlóan a másik oldal irányába. 

BICEPSZ GYAKORLATOK 

  

Fogja meg a markolatot kinyújtott karral 

vállmagasságban. Tartsa meg testét, dőljön hátra, 

így a lehet a hasizmokat is aktiválni! 

Húzza vissza magát miközben karját 

behajlítja..Testét tartsa egyenesen dőlés 

közben.. Lassan térjen vissza a kezdő pozícióba. 

HÁTIZOMFEJLESZTŐ GYAKORLATOK 



  

Feküdjön háttal a talajra, lábait helyezze a 

pántokba. 

Emelje meg a medencéjét, hogy szintbe kerüljön 

a lábakkal. Térjen vissza lassan a kezdő pozícióba 

Egyenes palánk gyakorlat 

  

Vegye fel testtével az egyenes palánk helyzetet.  

Tarsa meg a testét vízszintesen, ne hajoljon meg. 

Húzza térdét a melléhez majd tolja vissza 

kiinduló helyzetbe. 

MELLBŐL NYOMÁS 

  



Álljon háttal a tréner fel, nyújtsa ki kezét 

vállmagasságban. Hozza testét egyenesbe és 

dőljön kissé előrefelé.  

Dőljön előre addig, hogy behajlítsa a karjait. 

Tartsa meg egy pillanatra ezt a pozíciót. Nyomja 

magát újra hátra, míg a karjai kinyújtott 

helyzetbe nem kerülnek. 

EVEZÉS 

  

Álljon szembe a hevederrel, fogja meg a 

markolatot vállmagasságban kinyújtott karokkal 

hogy a karja és a teste 45 fokos szöget zárjon be. 

Testét tartsa meg, ne hajoljon be.  

Húzza vissza magát egészen addig amíg a testte a 

karokkal egy színtbe nem kerül. Majd engedje 

vissza magát lassan a kezdő pozícióba.  

 

Környezetvédelem. 

A kötéltrénert az adott országban érvényes irányelveknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le. 

 

 

 

 

 

 

 

 


