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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 
 

Fontos: a súlyos balesetek elkerülése érdekében, valamint a hatékonyabb edzésért 
kérjük olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, mielıtt az edzıgépet használni 
kezdené.  
 

Az edzıgépet csak a leírtak alapján használja. 
 

Edzéskor csak hátának kis része legyen a szınyegen, lehet hogy a csípıjét egy kicsit fel 
is kell emelni.  
 

Edzéskor tartsa a fejét a fejpárnán. 
 

Ha edzés közben fájdalmat, szédülést, légzési nehézséget érez, azonnal hagyja azt abba 
és pihenjen. 

 

Vigyázat: bármely edzés megkezdése el ıtt konzultáljon az erre a 
területre szakosodott orvossal. Különösen fontos ez , ha az életkora 
meghaladta a 35 évet é s korábban egészségügyi problémája volt. 
Olvasson el figyelmesen minden óvintézkedést, miel ıtt az edzıgépet 
használatba venné. A Láng Sport nem vállal sem jogi , sem anyagi 
felelısséget az esetlegesen bekövetkez ı anyagi kárért, személyi 
sérülésért !! 
 

Az elsı használat el ıtt ...  
 

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta. A hasizmok fejlesztése nagy kitartást és 
elszántságot követel. Hosszú évek kutatása után született meg ez az alkalmazás, mely 
minden hasizom csoportot keményen megdolgoz, formál viszonylag rövid edzésidı 
mellett. Úgy lett megalkotva, hogy a gyakorlatok során elsısorban csak a hasizmok 
dolgozzanak, azok viszont keményen ! Szintén nagy elınye, hogy más hasgyakorlattal 
szemben, nem fájdul meg sem a nyaka, sem a háta, gerince.  
 
Edzése eredményesebbé tételében segíthet az a lehetséges gyakorlatokat bemutató 
videokazetta, mely az edzıgép részét képezi. A gyorsabb és tartósabb siker érdekében 
mozogjon rendszeresen és próbáljon diétás, egészséges táplálkozást folytatni az 
edzıgép használata mellett.  
 
Olvassa el figyelmesen és értelmezze a felhasználói kézikönyvben leírtakat. Ha kérdései 
merülnének fel, forduljon hozzánk bizalommal ezen kézikönyv elsı borítóján található 
elérhetıségeken.     
 
 
 
 
 
 



Gyakorlati útmutató 
 
 
 

  
 

   

 

 
 

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edzése elıtt és annak végén mindig végezzen nyújtógyakorlatokat. Ezen gyakorlatok 
készítik fel a testet az edzésre azáltal, hogy emelik a testhımérsékletet, a pulzusszámot, 
és fokozzák a vérkeringést. Az edzés utáni nyújtás a normális pulzusszámra való 
visszatérést segíti, valamint jótékony hatással van az izmok lazulására. Mindemellett a 
nyújtás növeli a test rugalmasságát is. A nyújtó gyakorlatokat az alábbi ábrák mutatják. 
Fontos, hogy a gyakorlatok végzését lassan végezze és ne lendítse testét.     
 

 

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.  

 


