
HASZNÁLAT EL İTT 
 
Köszönjük, hogy az új rip:60 Trainer-t választotta. 
A sokoldalú rip:60 Trainer használatával a 
felhasználó fejlesztheti az izomzatát és 
állóképességét, növelheti az erejét, javíthatja a 
rugalmasságát. A rip.60 Trainer 
hordozhatóságának köszönhetıen a felhasználó 
a terméket használhatja kültéren és beltéren 
egyaránt. 
 

 
FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

VIGYÁZAT!  A komoly sérülés kockázatának 
csökkentése érdekében – olvasson el minden 
fontos óvintézkedést. Az ICON semmilyen 
felelısséget nem vállal a termék használata révén 
vagy abból kifolyólag elszenvedett sérülésekért, 
illetve vagyonkárért. 
 
1. A tulajdonos felel ıssége, hogy biztosítsa a 
termék összes felhasználója számára a megfelel ı 
óvintézkedéseket és figyelmeztesse ıket a 
lehetséges veszélyekre. 
 
2. Edzésprogramja megkezdése el ıtt konzultáljon 
orvosával. Különösen fontos ez a 35 évnél 
idısebbek vagy a korábban már meglév ı 
egészségügyi problémával küszköd ık esetében. 
 
3. Kizárólag az el ıírtak szerint használja a 
terméket. 
 
4. A terméket ne használja edz ıteremben, 
intézményes keretek között és ne adja azt bérbe. 
 
5. A terméket maximum 135 kg-os vagy az alatti 
személyek használhatják. 
 
6. 12 éven aluli gyermekeket és háziállatokat ne 
engedjen a termék közelébe. 
 
7. Minden használat el ıtt ellen ırizze a terméket. 
Ne használja a terméket, ha sérült és ne próbálja 
megjavítani. 
 
8. Miután felhelyezte a terméket az ajtóra, 
ellenırizze, hogy az ajtó zárva legyen és senki ne 
nyissa ki az ajtót edzése közben. 
 
9. A terméket vízszintes talajon használja, amely 
nem csúszik és elegend ı szabad hely legyen a 
termék használata során. 
 
10. A termék használata el ıtt ellen ırizze, hogy a 
rögzít ık szilárdan fogják a hevedert. 
 
11. A túledzés komoly egészségügyi problémákat 
okozhat vagy halált. Ha bármilyen fájdalmat érez 
edzése közben, álljon meg, pihenjen és h őtse le 
magát.  
 
 

  
BELTÉRI HASZNÁLAT 
 
Válasszon egy nagyobb teherbírású ajtót, ahol 
elegendı szabad hely van a gyakorlatok 
elvégzéséhez. 
 
Terítse rá a 
védıtakarót (A) az ajtó 
tetejére. A 
védıtakarónak az ajtó 
közepén kell, hogy 
legyen elhelyezve és a 
kivágott rész a rajzon 
jelzett módon kell, hogy 
helyezkedjen. 

  
A rögzítı hevedert (B) 
helyezze az ajtó 
tetejére, a védıtakaró 
(A) kivágott részére. 
Ügyeljen arra, hogy a 
rögzítı fülek (C) az ajtó 
túloldalán a legyenek. 
Továbbá ügyeljen arra, 
hogy edzéskor, a 
rip:60 Trainer 
használatakor az ajtót 
zárja és ne nyissa azt. 
   

 
KÜLTÉRI HASZNÁLAT 
 
Keressen olyan felfüggesztett rudat, amely 
könnyedén elbírja a felhasználó testsúlyát. 
Ügyeljen arra, hogy a rúd sima felülető legyen, 
ne károsítsa a hevedert. 
 
Hurkolja a rúdra a 
rögzítı hevedert (B) a 
rajzon látható módon.  

 



 
 
FOGANTYÚK CSATLAKOZTATÁSA 
 
Csatlakoztassa a két 
kengyelt (D) a heveder- 
rögzítıkkel (F) az edzı 
hevederrész (E) 
végekhez. Megjegyzés: a 
gyakorlatok még 
kényelmesebbé tételéhez, 
csúsztasson markolatokat 
(G) a kengyelekre. 
 
EDZİHEVEDERRÉSZ RÖGZÍTÉSE 
 
Néhány gyakorlathoz 
rögzíteni kell az 
edzıhevedert (E). Állítsa 
az edzıhevedert a rajzon 
látható módon úgy, hogy 
egy vonalban legyen a 
rajta kialakított fül (H) a 
fémcsúszkán (I) lévı alsó 
lyukkal. Majd dugja a 
rögzítı tüskét (J) a 
fémcsúszkába és a 
hevederfülbe. Ügyeljen 
arra, hogy a rögzít ı 
tüske teljesen be legyen 
dugva a fémcsúszka mindkét oldalába. 
 
Néhány gyakorlathoz az edzıhevedernek (E) 
szabadon kell mozogni a fémcsúszkában (I). 
Vegye ki a rögzítı tüskét (J) a fémcsúszkán lévı 
alsó lyukból, valamint az edzıheveder fülbıl, 
majd dugja be a fémcsúszkán lévı felsı lyukba. 
 
EDZİHEVEDER HOSSZBEÁLLÍTÁSA 
 
Edzıheveder (E) 
hosszának a beállításához 
nyomja meg a füleket (H) 
mindkét hevederrögzítın 
(I), ezután állítsa be a 
kívánt hosszúságot az 
edzıhevederen, majd 
engedje el a füleket. 
Ellenırizze, hogy a 
hevederrögzítı megfelelıen 
tartja az edzıhevedert. 
 
Az edzıheveder 
hosszbeállítását követıen, húzza meg a két 
rajzon jelzett győrőt (J) felfelé, hogy eltávolítsa a 
laza részt. 
 
 

  

 
 


