
AKTIVSPORT 
KETTLEBELL  

Általános 
tudnivalók

Használat előtt 
figyelmesen olvassa 
el az útmutatót, 
különös 

figyelmet fordítva a biztonsági 
tudnivalókra. Csak a leírtak 
szerint használja a kettlebelt. A 
következő utasítások be nem 
tartása súlyos sérülésekhez 
vezethet. Őrízze meg a 
használati útmutatót.

A használt 
jelölések

A használat előtt ve-
gye figyelembe az 
útmutatót!

 FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelölés közepes 
kockázatú veszélyt jelöl, 
amelyet ha nem kerülnek el, 
súlyos, akár halálos sérüléshez 
is vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Rendeltetésszerű 
használat
A kettlebell egészséges 
személyek számára, otthoni 
edzéshez készült sporteszköz. 
A kettlebell nem alkalmas 
gyermekek számára, valamint 
terápiás célú használatra.
A kettlebellt csak kifogástalan 
állapotban, az útmutatóban 
leírtaknak megfelelően 
használja. A kettlebell más 
jellegű vagy nem 
rendeltetésszerű használata 
esetén a gyártót és az eladót 
nem terheli felelős-ség. A 
gyártó és az eladó nem vállal 
felelősséget a kettlebell 
használatából eredő testi 
sérülés, következménykár vagy 
járulékos kár esetén.

Biztonsági 
utasítások

 FIGYELMEZTETÉS!

Egészségügyi kockázat!
A kettlebell szakszerűtlen 
használata sérülésekhez 
vezethet. A gyakorlatok 
hibás kivitelezése, pl. a 
helytelen emelés vagy a 
figyelmetlenség rossz 
testtartáshoz és a 
gerincoszlop kedvezőtlen 
terheléséhez vezethet.
• Serdülőknek és egészsé- 
gi előzménnyel rendelkező
személyeknek edzés előtt ki
kell kérniük suk tanácsát és
edzés közben
különösenügyelniük kell
testi reakcióikra.

• Edzés előtt ellenőrízze a 
harangsúly állapotát. Ha 
sérülést lát rajta ne használja.
• A nem megfelelő edzőhely 
is sérülésekhez vezethet.
Ügyeljen arra, hogy edzés 
közben elegendő hely álljon 
rendelkezésre és a talaj 
csúszásmentes legyen. A 
felhasznált 
segédeszközöknek 
igazodniuk kell a 
súlyterheléshez.
• A kettlebell gyakori

érintkezése a bőrrel 
irritációhoz vagy bőrkemé-
nyedéshez vezethet. Védje a 
bőrt megfelelő ruházat 
viselésével.

• Minden edzés előtt 
melegítsen be és 
kondíciójának megfelelően 
sportoljon. Panaszok 
fellépése esetén azonnal 
fejezze be az edzést és 
forduljon orvoshoz.

• A súlyemelés terhelően hat 
a gerincre. A károsodások és 
a túlterhelés elkerülése 
érdekében ügyeljen arra, 
hogy edzés

közben egyenes legyen a 
gerinc és feszítse meg 
megfelelően a 
törzsizmokat. 
Ügyeljen a szilárd, 
kiegyensúlyozott álló-
helyzetre. Háta enyhén 
homorú legyen, és 
semmiképpen sem 
domború. Feszítse meg a 
farizmokat, húzza be a 
hasát, hajlítsa be enyhén a 
térdét és tartsa egyenesen a 
csuklóját.
• Súlyemelésnél a hát
forgó irányú mozgása
kedvezőtlenül hat az
ágyéki csigolyákra.
Ügyeljen mindig a helyes
emelési és tartási
technikára.

ÉRTESÍTÉS!

Anyagi kár elkerülése
• A kettlebell lehelyezé-
sénél a talaj károsodhat.
A talaj védelmének érde-
kében használjon
megfelelő alátétet.

A csomag 
tartalmának 
ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy nincs-e 
sérülésaz eszközön. Amennyiben 
van, ne használja a kettlebellt. 
Forduljon a gyártóhoz a 
garancialapon megadott címen.

Testedzési 
tudnivalók
Egyenletes, sík és 
csúszásmentes talajon eddzen. 
Tartson legalább 
1,5 m-es biztonsági távolságot 
tárgyaktól és az épülettől. Jól 
szellőzött, nem túl hideg 
helyiségben erősítsen. A 
kettlebellt párnázott alátétre, pl. 
szivacsos matracra helyezze. 
Viseljen megfelelő ruházatot. A 
hólyagok és a bőrkeményedés 
ellen viseljen bőr vagy műbőr 
kesztyűt. Segédeszközök 
használata esetén ügyeljen arra, 
hogy a szék vagy a pad stabil 
legyen, elbírja a súlyt és ne 
mozogjon. Fekvő helyzetben 
végzett gyakorlatoknál 
használjon tornamatracot vagy 
lehetőség szerint súlyemelő-
padot.

Az edzés 
folyamata
A súlyemelés az izmok 
erősítését és az izomépítést 
szolgálja. A mozgást lassan, 
egyenletesen és erőteljesen 
végezze. Ha bizonytalan abban, 
hogy helyesen végez-e el egy  
gyakorlatot, forduljon 
szakemberhez vagy 
tájékozódjon az interneten a 
szakirodalom segítségével. Az 
edzést 10 perces bemelegítéssel 
kezdje. A gyakorlatokat 5-10-
szer, 3-as egységekben végezze 
el. Idővel fokozatosan növelheti 
a gyakorlatok és a sorozatok 
számát, valamint a felhasznált 
súlyok nagyságát. Két-, 
háromnaponta erősítsen, ennél 
gyakrabban ne. Minden edzést 
10 perces levezetéssel fejezzen 
be.

Bemelegítés

Bemelegítéshez rázza meg 
erősen kezét, karját, lábfejét. 
Köröző mozdulatokkal 
melegítse be a csuklóját, 
bokáját, csípőjét, a vállat és a 
kart. Óvatosan kezdje meg a 
testmozgást és foko-zatosan 
növelje az intenzitást. Ellenkező 
irányban is végezze el a körzést. 
Egyenes csípővel fordítsa el 
felsőtestét jobbról balra. 
Lendítse lábát előre és hátra. 
Eközben támaszkodjon egy 
székre vagy hasonló tárgyra. 
Óvatosan fordítsa 
el fejét jobbról balra, majd 
végezzen finoman néhány 

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi 
károkra figyelmeztet.

fejkörzést. Edzettségtől függő-
en végezzen pár térdhajlítást, 
törzshajlítást, ugrást, helyben 
futást felhúzott térddel. Ha már 
jól bemelegített, kezdje meg a 
nyújtó gyakorlatokat fekvő és 
álló helyzetben. Ügyeljen arra, 
hogy minden testrészét nyújtsa, 
majd ismét ellazítsa. Ha minden 
izmot jól ellazított és 
bemelegített, továbbá nem érez 
sehol sem merevséget, 
megkezdheti az edzést.

Levezetés (Cool down)
A levezetés során egymás után 
feszítse meg, majd ellazítsa el 
minden izmát. A test normál 
állapotba való lassú 
visszajuttatásához a gyakorla-
tokat ellentétes sorrendben is 
elvégezheti. Ha valamely test-
részen merevséget tapasztal, 
óvatosan rázza és masszírozza 
meg az igénybe vett testrészt.

Edzési útmutató
Mindig erősen tartsa a 
kettlebellt, nehogy elcsússzon 
vagy leessen. Ha keze nedves 
vagy zsírós, ne használja az 
eszközt.
A továbbiakban bemutatunk 
néhány gyakorlatot.

Tisztítás és tárolás
A kettlebell-t enyhén nedves 
kendővel töröljük le. A 
tisztításhoz soha ne használjon 
agresszív tisztító- vagy 
oldószert. Ezt követően száraz 
kendővel törölje át a kettlebellt. 
Ha normál körülmények között 
tároljuk, az eszköz nem igényel 
karbantartást. Ennek ellenére 
rendszeresen ellenőrizze az 
alkatrészek megfelelő 
illeszkedését, az eszköz épségét 
és kopásmentességét. A hibás 
alkatrészeket ki kell cserélni. A 
kettlebellt száraz, gyermekek 
által hozzá nem férhető helyen, 
szobahőmérsékleten tárolja.

Hulladékkezelési 
utasítások
A kettlebell és az összes 
csomagolóanyag engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelő 
vállalaton, ill. az illetékes helyi 
szerven keresztül, a hatályos 
előírások szerint keresztül 
kerülhet a hulladékba. A 
hulladékkezelő vállalat mun-
katársai érdeklődés esetén 
tájékoztatást adnak a helyes és 
környezetbarát hulladékke-zelés 
lehetőségeiről.
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1. Gyakorlat: Elemelés/
felhúzás (deadlift), kis
nehézségi fokozat
(B. ábra)

Kiinduló helyzet: 
Helyezkedjen el vállszéles-
ségű terpeszben. Hajlítsa be a 
térdét, egyenesítse ki a hátát. 
Nézzen előre. A súlypontot a 
sarkára helyezze. Eközben a 
kettlebell Ön előtt, a talajon 
hever. Tartsa kinyújtva karját. 

A gyakorlat kivitelezése: 
Nyúljon mindkét kézzel a kett-

lebell után. A tenyér nézzen 
befelé. Kinyújtott karral emelje 
meg a lábból a kettlebellt. 
Egyenesedjen fel és térjen 
vissza a kiinduló helyzetbe.

Változat: 
Végezze el a gyakorlatot egy 
karral.

2. Gyakorlat: Guggolás
(squat), kis nehézségi
fokozat (C. ábra)
Kiinduló helyzet: 
Helyezkedjen el a válls-
zélességnél valamivel na-gyobb 
terpeszállásban. Ügyeljen arra, 
hogy a térdét lenyomva tartsa. 
Fogja meg oldalt a kettlebellt 
két kézzel és emelje fel 
mellmagasságig.

A gyakorlat kivitelezése: 
Feszítse meg a hasizmokat és a 
farral lassan ereszkedjen le 

guggoló helyzetbe. 
A hát maradjon egyenes, és 
nézzen továbbra is előre. A 
mozgás felénél álljon meg 
röviden, lélegezzen ki, majd 
ereszkedjen mélyebbre. A sarkát 
nyomja erősen a talajra. Lassan 
egyenesedjen ki ismét és 
feszítse meg a farizmát, amíg 
ismét vissza nem érkezik a 
kiinduló helyzetbe. Léle-gezzen 
ki és ismételje meg a 
gyakorlatot.

3. gyakorlat: Döntött
törzsű evezés, kis
nehézségi fokozat
(D. ábra)

Kiinduló helyzet: 
Egy térddel térdeljen a padra. 
Döntse előre felsőtestét és 
támaszkodjon le egy kézzel. 
Másik kezében tartsa lent eg-
yenesen a kettlebellt. A kézhát 
kifele néz.

A gyakorlat kivitelezése: 
Maradjon ebben a helyzet-ben. 
Hajlítsa be a könyökét és 

húzza fel lassan a kettlebellt, 
majd lassan eressze ismét 
vissza. A gyakorlatot ismételje 
meg a másik oldalon is.

Változat: 
Lefelé eresztés közben fordítsa 
el a kettlebellt, hogy a kézhát 
végül befelé nézzen.

D

4. gyakorlat: Lendítés
(swing), közepes
nehézségi fokozat
(E. ábra)

Kiinduló helyzet: 
A kettlebell a talajon hever Ön 
előtt. Helyezkedjen el egye-nes 
térddel a vállszélességnél 
valamivel nagyobb terpeszál-
lásban.

A gyakorlat kivitelezése: 
Eressze le csípőjét, mintha le 
akarna ülni. Ügyeljen eközben 
arra, hogy a hát egyenes ma-
radjon, és tekintetével előre 
nézzen. Fogja meg mindkét 
kézzel a kettlebellt, a kézhát 
előre mutasson. Karját leen-
gedve lendítse át a kettlebellt 

a lábai között, majd a csípő 
erőteljes kiegyenesítésével 
lendítse ismét előre. Eközben 
egyenesedjen ki. Ügyeljen 
arra, hogy soha ne a vállból 
emeljen! A lendületnek ele-
gendőnek kell lennie ahhoz, 
hogy a kettlebellt kinyújtott 
karral vállmagasságba vigye. 
Tartsa meg röviden a felső 
helyzetet, lélegezzen ki, majd 
helyezze vissza ismét a kettle-
bellt lábai elé a talajra. 

Változat: 
Végezze el a gyakorlatot egy 
karral.
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5. gyakorlat: Kinyomás
(push), közepes
nehézségi fokozat
(F. ábra)

Kiinduló helyzet: 
Álljon egyenesen, a lábak 
terpeszállásben, vállszélesség-
ben. Tartsa a kettlebellt behaj-
lított karral vállmagasságban 
úgy, hogy a golyó hátrafelé 
nézzen. A tenyér nézzen előre.

A gyakorlat kivitelezése: 
Ereszkedjen le ebben a pozí-
cióban és hajlítsa be a térdét. 

Ügyeljen eközben arra, hogy 
testtartása egyenes maradjon, és 
tekintetével előre nézzen. 
Maradjon rövid ideig ebben a 
helyzetben. Egyenesedjen fel 
ismét és kinyújtott karral 
nyomja ki a kettlebellt. Tartsa 
meg rövid ideig ezt a pozíciót, 
majd térjen vissza a kiinduló 
helyzetbe.
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6.  gyakorlat: Fekvő 
nyolcas, közepes 
nehézségi fokozat 
(G. ábra)

Kiinduló helyzet: 
Helyezkedjen el terpeszállás-
ban, a lábakat vállszélesség-ben 
enyhén kifordítva. A térd a 
lábfej irányába néz. 

A gyakorlat kivitelezése: 
A hát egyenes marad, a fej 

követi a gerinc vonalát. Len-
dítse a kettlebellt egy kézzel a 
lábai között hátra, majd nyúl-
jon másik kezével a kettlebell 
után. Vezesse a kettlebellt a 
lábon kívül körbe. Vezesse át 
ismét a kettlebellt a lábak kö-
zött hátra és fogja meg ismét a 
másik kezével. A kettlebell fek-
vő nyolcas körvonalát írja le.
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7. gyakorlat: Felülés,
magas nehézségi
fokozat (H. ábra)

Kiinduló helyzet:
Feküdjön le háttal a matracra. 
Forduljon oldalra és fogja meg 
a kettlebellt. Forduljon vissza a 
hátára és nyújtsa ki a karját. 
Hajlítsa be a lábát és tartsa a 
kettlebellt kinyújtott karral a 
felsőtest felett.

A gyakorlat kivitelezése: 
Lassan emelje fel felsőtestét. 
Ügyeljen eközben arra, hogy a 

hát egyenes maradjon, karját 
kinyújtva tartsa, ugyanab-ban a 
helyzetben. A csukló egyenes 
marad. Nézzen előre. Emelje 
meg felsőtestét addig, amíg a 
kettlebellt közvetle-nül a feje 
fölött nem tartja. Vigyázat! 
Lassan ereszkedjen vissza a 
matracra. Tartsa karját 
ugyanabban a pozícióban.


