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BEMUTATÁS
Ezzel a húzódzkodó rúddal húzódzkodásokat végezhet a felsőtest (hát, bicepsz, váll) izmainak fejlesztésére. 
A kezével függeszkedve a rúdon ugyanezzel a készülékkel nyújtásokat is végezhet a hát- és keresztcsonti izmok nyújtása céljából. 
A húzódzkodó rudat egy folyosó két oldalfala közé vagy egy ajtó nyílásába kell felszerelni. Feltétlenül fontos a rúd megfelelő 
felszerelése a használatba vétel előtt. 
A húzódzkodó rúd alkatrészei: 
• 1 központi cső csúszásgátló bevonattal, 
• 2 teleszkópikus csővég 2 csúszásgátló talppal. 
A rúdhoz 2 kicsavarodásgátló csavar van mellékelve. 
Ezeknek a csavaroknak nem feladatuk a rúd megtartása a gyakorlat végzése közben.

Ön a DOMYOS márka fitnesz készülékét választotta. Köszönjük a belénk vetett bizalmat. A DOMYOS márkát azért hoztuk 
létre, hogy minden sportolni vágyónak segítsünk formája megőrzésében. A terméket sportolók fejlesztették ki sportolók 

számára. Nagyon örülnénk, ha megosztaná velünk a DOMYOS termékekkel kapcsolatos észrevételeit és javaslatait. Az 
áruház személyzete és a DOMYOS termékfejlesztő osztálya ezért kíváncsi az Ön véleményére. A www.DOMYOS.com 
internetes oldalon is felkereshet bennünket. Jó edzést kívánunk, és reméljük, hogy öröme fog telni ennek a DOMYOS ter-

méknek a használatában.

A húzódzkodó rúd nem megfelelő használata veszélyes 
lehet Önre, a testi épségére és a környezetére egyaránt, 
ezért az edzés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el 
a sporteszköz használatára vonatkozó ajánlásokat.
A formába hozatalnak ELLENŐRZÉS MELLETT kell 
történnie.
Mielőtt elkezdené edzésprogramját, kérdezze meg 

kezelőorvosát.
Ez különösen fontos, ha Ön elmúlt 35 éves, vagy ha 
előzőleg voltak egészséggel kapcsolatos problémái, és 
több éve nem sportol. 
Minden utasítást olvasson el használat előtt. 

FIGYELMEZTETÉS

1.  Használat előtt gondosan olvassa el a tájékoztatóban 
foglaltakat. A terméket csak a tájékoztatóban leírt módon 
szabad használni! Őrizze meg ezt a tájékoztatót a termék 
teljes élettartama során.

2.  A tulajdonos kötelessége megbizonyosodni arról, hogy a 
termék valamennyi használója megfelelően tájékozott az 
összes biztonsági előírást illetően.

3.  A Domyos minden felelősséget elhárít a terméknek 
a vásárló vagy más személy által történő helytelen 
használatából eredő bármilyen személyi sérülésre, vagy 
vagyoni kárra vonatkozó reklamáció esetén.

4.  A termék kizárólag otthoni használatra készült. Ne 
használja a terméket üzleti, bérleti vagy intézményes 
keretek között.

5.  A készüléket belső térben, sima felületen, nedvességtől és 
portól mentes, tágas helyen kell használni.

6.  A készülék összeszerelését csak felnőtt végezheti! Az 
edzőgépen minden össze- vagy szétszerelési munkát 
nagyon gondosan kell végezni.

7.  Mindig tartsa távol az edzőgéptől a gyermekeket és a 
háziállatokat.

8.  A felhasználó felelőssége, hogy minden használat előtt 
ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és ha szükséges, meghúz-
za a csavarokat. 

9.  A terméket meghibásodása esetén ne használja tovább, 
hanem vigye vissza a Decathlon áruházba.

10.  Ne barkácsoljon semmit a terméken.

11.  Mindig jól melegítsen be a gyakorlatok végzése előtt. 
A gyakorlat közben végezzen folyamatos és szabálys 
mozdulatokat.

BIZTONSÁG
A sérülések kockázatának csökkentése érdekében kérjük, a termék használatát megelőzően figyel-
mesen olvassa el az alábbi használati útmutatót!
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FElSZERElÉS

1 – 1 – A tartószerkezet kiválasztása: Az otthon használható rúd két oldalfal közé feszíthető be.
Az otthon használható rudat szilárd, függőleges, tiszta, megfelelően párhuzamos (+/- 2°) oldalfalak közt kell elhelyezni, melyeken 
elfér a talpak teljes felfekvő felülete. Ajánlatos kikérni egy kőműves szakember tanácsát.
A RUDAT NEM SZABAD GYENGE OLDALFALAK, mint például gipszkarton vagy előre gyártott elemek KÖZÉ RÖGZÍTENI. 
A DECATHLON nem vállal felelősséget az oldalfalakban keletkezett károkért. Kétség esetén tehát ajánlatos kikérni kőműves 
szakemberek tanácsát.

2 – 2 – Csavarja kifelé a 2 teleszkópikus csővéget mindkét oldalon ugyanakkora távolságra, míg éppen csak egy kicsit nem lesz 
rövidebb a két oldalfal közti távolságnál.
A 70 CM-ES RUDAT NEM SZABAD 95 CM-NÉL NAGYOBBRA (használható hosszúság 70 és 95 cm között), A 100 
CM-ES RUDAT PEDIG 120 CM-NÉL NAGYOBB HOSSZÚSÁGÚRA KIHÚZNI (használható hosszúság 95 és 120 cm 
között). Rajzolja meg mindkét oldalon (falon vagy ajtófélfán) a rúd kívánt magasságát. Tegyen egy X-et a csavarok helyére, úgy, 
hogy a csavarok a rúd fölé essenek. A húzódzkodó rudat 2 párhuzamos oldalfal közé kell szerelni.
A rúdnak vízszintesnek kell lennie, és merőlegesnek a két oldalfalra.
FELTÉTLENÜL KÖTELEZŐ A KICSAVARODÁSGÁTLÓ CSAVAROK HASZNÁLATA. Ezeket a csavarokat tipli nélkül lehet 
a fába csavarozni. Minden más tartószerkezethez kérje ki barkácsoláshoz értő szakember véleményét. A csúszásgátló bevonatú 
középső cső elfordításával lehet a csövet hosszabbítani vagy rövidíteni. Fordítsa el a középső csövet, úgy, hogy a rúd meghosszab-
bodjon, és erős nyomást gyakoroljon az oldalfalakra, közben ellenőrizze, hogy a csavarok feje benne maradjon a lyukakban.
Csavarozza be a csavarokat az oldalfalakba, úgy, hogy csak a csavarfejek látszódjanak ki. Helyezze be a rudat a két oldalfal közé. 
A csavarfejeknek a rúd fölé kell esniük. A kicsavarodásgátló csavaroknak egyáltalán nem feladatuk a rúd megtartása.
Egy csavarhúzóval (nem tartozék) tegye biztonságossá a rúd feszességét.

Ez az eszköz csak minimális karbantartást igényel.
Szappanos vízzel átitatott szivaccsal tisztítható, és száraz ruhával kell szárazra törölni.

KARBANTARTÁS

A gyakorlatok megkezdése előtt minden felhasználónak 
- Meg kell győződnie arról, hogy a kicsavarodásgátló csavarok megfelelően vannak rögzítve
- Ellenőriznie kell, hogy a rúd megfelelően be van-e szorítva, és nem rongálódott-e meg a 
tartószerkezet.
Figyelem! A rúd és a rögzítés megterhelésekor mindig figyelje meg, melyik irányban szorul 
meg a rúd, és a gyakorlatokat mindig a megszorítás irányában végezze!
SOHA NE HASZÁLJA A HÚZÓDZKODÓ RUDAT FEJJEL LEFELÉ!
NE HINTÁZZON A RÚDON!

FONTOS!
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HÁTIZMOK:
Húzódzkodás rögzített rúdon
Ez a gyakorlat a hát felületének összes izmát igénybe 
veszi, a vállizmok és a bicepszek közreműködésével.
Nagyon széles fogásban emelje az állát a rúd 
magasságába.
A gyakorlat erőssége az Ön saját testsúlyától függ.
Eleinte csak néhány ismétlés lesz lehetséges, mert 
az izmai még nem szokták meg a testsúlyának 
felemelését.

10-25 ismétlésből álló sorozatokat végez-
zen.
Ha Ön kezdő, fokozatosan kezdjen hozzá (először 3, 
10-10 ismétlésből álló sorozattal, majd fokozatosan 
emelje az ismétlések és a sorozatok számát).

Széles fogásban, lendületvétel nélkül 
emelje az állát vagy a tarkóját a rúdhoz, 
fékezve a visszaereszkedést.
Ez a gyakorlat a hátizmok szélességét 
fejleszti.

Szűk fogásban, lendületvétel nélkül emelje 
az állát a rúdhoz, fékezve a visszae-
reszkedést.
Ez a gyakorlat a hátizmok vastagságát 
fejleszti.

A HÁT NYÚJTÁSA 
Ez a gyakorlat csökkenti a keresztcsonti fájdalmakat, és nyújtja a nagy hátizmot. 
Csak orvos diagnosztizálhatja a hátfájást, és tájékoztathatja Önt a gyakorlat esetleges 
ellenjavallatáról. Fogja meg a rudat széles fogással. 
Behajtott lábbal lassan emelje a térdét a melle irányába. 
Maradjon ebben a helyzetben néhány másodpercig, mielőtt kinyújtaná a lábát. 
Széles fogásban nyújtott lábbal is megtarthatja az egyenes tartást, hogy nyújtsa a nagy 
hátizmot. Ne homorítson a háta alsó részével.

HASIZMOK
Nagy egyenes hasizom:
Kézzel függeszkedve a rúdon, húzza fel a lábát (a térdével érintse meg a mellkasát).
Ferde hasizmok:
Kézzel függeszkedve a rúdon, húzza fel a lábát, (a térdével érintse meg a mellkasát), és 
közben végezzen körzéseket a csípőjével.

HASZNÁLAT
Az alábbi gyakorlatok mindegyikénél úgy helyezze el a kezét, hogy a rúd a feszítés irányába 

forogjon.

KERESKEDELMI  GARANCIA
A DOMYOS a vásárlás számlával igazolt napjától számított 
5 éven keresztül a rendes használat körülményei között 
garanciát vállal ennek a terméknek a szerkezetére és 2 
éven keresztül az elhasználódó alkatrészekre és a szüksé-
ges munka elvégzésére.
A DOMYOS ennek a garanciavállalásnak a keretében 
csak a termék cseréjére vagy javítására köteles, melyről a 
DOMYOS belátása szerint dönt.
Minden terméket, melyre a garanciát érvényesítik, bér-
mentesített küldeményben, a vásárlás tényét megfelelően 
igazoló iratokkal együtt kell eljuttatni a DOMYOS által 
elismert szervizek egyikébe.

A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:
•  Szállítási sérülések.
• Rossz vagy helytelen használat
•  A DOMYOS által el nem ismert szervizben végzett 

javítások.
• Üzleti célú felhasználás

Ez a kereskedelmi garancia nem zárja ki az egyes országo-
kban és/vagy régiókban előírt törvényes garancia-feltételek 
alkalmazását.

OXYlANE -.4.BOULEVARD.DE.MONS.–.BP299..
59665.VILLENEUVE.D’ASCQ.Cedex.–.France.



BT 200-100

Keep these instructions 
Notice à conserver

Conservar instrucciones
Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf

Istruzioni da conservare
Bewaar deze handleiding

Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję

Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию
Păstraţi instrucţiunile

Návod je třeba uchovat
Spara bruksanvisningen

Запазете упътването
Bu kılavuzu saklayınız

Импортер : ооо «октоблу», 141031, россИя, московская область, 
мытИщИнскИй район, мкаД 84-й км., тпЗ «алтуфьево», влаДенИе 3,строенИе 3

OXYLANE  4, bd de Mons - BP 299 - 59665 Villeneuve d’Ascq Cedex - France

Réf. Pack : 1039.071 - IMPORTADO PARA O BRASIL POR IGUASPORT Ltda - CNPJ : 02.314.041/0001-88 -
Made in Portugal - Fabricado em Portugal - 葡萄牙制造 -Произведено в Португалии - İmal edildiği yer Portekiz

BT 200-100cm / 39,4 inch 
0991.517

請保存說明書




