
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Amennyiben termékünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, 
hívjon minket a 06(20)-574-8389-es telefonszámon, 

vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. 
 

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat 
a www.langsport.hu weboldalon. 

 



Biztonsági óvintézkedések  
 

Figyelmeztetés:  a súlyos balesetek elkerülése érdekében olvassa el az alábbi 
óvintézkedéseket, mielıtt az edzıgépet használatba venné! 
 
Az edzıgépet csak a leírtak szerint használja! 
 
A tulajdonos felelıssége az, hogy minden lehetséges felhasználó tisztában legyen az 
edzıgép biztonságos használatával! 
 
Az edzıgépet csak otthoni használatra tervezték. Ne használja edzıteremben, 
intézményes keretek között és ne adja azt bérbe! 
 
Az edzıgépet szobai körülmények között használja, távol a nedvességtıl és portól! 
Helyezze azt sík felületre és tegyen alá szınyeget a padló védelme érdekében! 
Gondoskodjon arról is, hogy elegendı szabad terület legyen az edzıgép körül a 
biztonságos használathoz! 
 
Rendszeresen ellenırizze az edzıgép állapotát, a meglazult elemeket húzza meg, a 
meghibásodottakat azonnal cserélje ki! 
 
Háziállatát, 12 évnél fiatalabb gyereket mindig tartson távol az edzıgéptıl! 
 
Az edzıgép maximális teherbírása 115 kg. Ennél nehezebb személy ne használja azt! 
 
Kezeit, lábait mindig tartsa távol az edzıgép mozgó részeitıl! 
 
Edzéshez mindig sportöltözéket, lábai védelmében edzıcipıt viseljen! Hosszú haját kösse 
fel, nehogy az beleakadjon az edzıgép mozgó részeibe! 
 
Gyızıdjön meg arról, hogy a háttámla jól van rögzítve a gyakorlat elkezdése elıtt! 
 
Az edzıgépet a hozzáadott ellenállási szalagokkal vagy a gyártó által ajánlott (külön 
beszerezhetı) eszközökkel használja! Ne használjon az ellenállás növelésére súlyt! 
 
Ha edzés közben szédülést, bármilyen fájdalmat, légzési nehézséget vagy hányingert 
észlel, azonnal hagyja abba az edzést és pihenjen! 
 
 
 
 
Figyelmeztetés: Mindenféle edzés elkezdése el ıtt konzultáljon szakorvossal! 
Különösen fontos ez, ha a felhasználónak korábban e gészségügyi problémája volt 
és betöltötte a 35. életévét! A Láng Sport nem váll al semmiféle felel ısséget az edzés 
során esetlegesen bekövetkez ı személyi sérülésért, anyagi kárért!! 
 
 
 
 
 
 



 
Edzése elıtt és annak végeztével végezzen nyújtó gyakorlatokat. Edzés elıtt a nyújtás 
elısegíti a jobb vérkeringést, a magasabb testhımérsékletet és megnehezíti az izmok 
sérülését. Az edzés utáni nyújtás segít az izmok ellazulásában. 
 
 

 

1. Lábujj érintéses nyújtás  
 

Álljon enyhén behajlított térddel és csípıbıl 
hajoljon lassan elıre. Engedje, hogy vállai 
és háta pihenhessenek, miközben lassan 
eléri a lábujjait. Számoljon lassan tizenötig, 
majd pihenjen. Ismételje ezt meg három 
alkalommal. 
 

2. A combhajlító izmok nyújtása  
 

Üljön le és az egyik lábát nyújtsa elıre. 
Közelítse a másik lábának talpát maga felé, 
majd helyezze azt a kinyújtott lábának belsı 
combrészére. Hajoljon elıre a kinyújtott 
lába felé amennyire azt lehetséges. 
Számoljon lassan tizenötig, majd pihenjen. 
Mindkét láb esetében ismételje ezt meg 
háromszor.  
 

3. A vádli és az Achilles ín nyújtása 
 

Az egyik lábát helyezze a másik elé, 
hajoljon elıre és kezeit helyezze egy falra. 
Tartsa hátát egyenesen, a hátul lévı láb 
talpának teljes terjedelme a padlón legyen. 
Az elülsı lábát hajlítsa be, hajoljon elıre és 
csípıjét közelítse a falhoz. Számoljon 
tizenötig, majd pihenjen. Mindkét láb 
esetében ismételje ezt meg háromszor. Az 
Achilles ín további nyújtásához hajlítsa be a 
hátsó lábat is. 
 

4. A négyfej ő combizom nyújtása 
 

Az egyik kezével fogja a falat egyensúlya 
megırzése érdekében. Hajoljon hátrafelé 
és a másik kezével fogja meg a behajlított 
lábának fejét. Sarkát emelje a fenekéhez a 
lehetı legközelebb. Számoljon tizenötig, 
majd pihenjen. Mindkét láb esetében 
ismételje ezt meg háromszor.  

 
Edzéséhez sok sikert és örömöt kíván a Láng Sport c sapata! 

 


