
GUMY DO ĆWICZEŃ + AKCESORIA
LLQ-2

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Jeśli dopiero zaczynasz trenować lub gdy zamierzasz wykonać nowe ćwiczenie, zawsze 
zaczynaj od łatwej wersji i zwiększaj trudność w miarę przyzwyczajania się ciała do 
nowego reżimu ćwiczeń. Zanim pozwolisz dzieciom na ćwiczenia z pasami oporowymi, 
skonsultuj się z lekarzem. Przed każdą sesją ćwiczeń sprawdzaj, czy pasy oporowe nie są 
uszkodzone, przecięte lub zużyte. Natychmiast wymień uszkodzony produkt. Pamiętaj o 
solidnym zamocowaniu taśm oporowych. Pilnuj, by pasy były naprężone przez cały czas 
wykonywania ćwiczenia, stosując równomierny nacisk podczas każdego ruchu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
5 x Opaski Oporowe 

2 x Wytrzymałe Uchwyty

2 x Wygodny Przyczep Na Kostkę

1 x Solidna Kotwa Do Drzwi

1 x Torba do transportu

INFORMACJE OGÓLNE
Zestaw pasków oporowych LLQ-2 to mocny, bezpieczny produkt z wytrzymałymi 
gumowymi uchwytami, wyprodukowany z materiałów komercyjnych. Elementy mocujące 
zostały wykonane z tworzywa EVA, dzięki czemu mają różnorodne zastosowanie. 
Ergonomiczne i wytrzymałe gumowe uchwyty są łatwe w czyszczeniu, a ich teksturowana, 
antypoślizgowa konstrukcja zapewnia ich przyczepność i bezpieczeństwo nawet, kiedy się 
spocisz. Pasy można przymocować do dowolnej konstrukcji górnej, utrzymają Twój ciężar. 
W zestawie znajduje się też kotwa do drzwi. Zestaw można wygodnie przenosić w torbie. 
Długość naszych pasów oporowych to 1200mm zapewniający bardzo szeroki zakres 
ruchu. 5 stopniowanych pasków pozwala dostosować treningi do własnych możliwości i 
sukcesywnie zwiększać trudność ćwiczeń, dzięki czemu możesz uzyskać jeszcze lepszą 
rzeźbę mięśni. Możesz też używać różnych pasów jednocześnie, aby uzyskać większy 
opór, podwyższyć poprzeczkę i osiągać jeszcze lepsze rezultaty. Nasz zestaw idealnie 
sprawdzi się podczas ćwiczeń górnych i dolnych partii ciała oraz wszystkich grup mięśni – 
jest to doskonały system domowej siłowni dla Twojej rodziny. 

Włóż kotwę w szczelinę między skrzydłem drzwi a ościeżnicą, poniżej zawiasów po   
zewnętrznej stronie drzwi.

Szeroki zakres ćwiczeń z użyciem naszego zestawu pasków oporowych można 
dodatkowo wzbogacić umieszczając kotwę nad głową zamiast przy drzwiach, jeśli drzwi 
nie są wystarczająco mocne. Możesz również zamocować pas w poniższy sposób:

Kolor

Opór [kg]

Wymiary 5x9x1200 mm 5x8x1200 mm 6x10x1200 mm 7x11x1200 mm 6x11x1200 mm

9 7 11 14 16

Czerwony Żółty Niebieski Zielony Czarny

Widok z zewnątrz Widok z wewnątrz Widok z zewnątrzŚciana

Krok I

Zamknij i zablokuj drzwi – kotwa zostanie solidnie zamocowana w szczelinie.

Krok II

Krok I Krok II

Ościeżnica

Drzwi

Zawias

Zamknij i zablokuj 
drzwi

OSTRZEŻENIE

Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być 
używany bez nadzoru dorosłych.

Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak

ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa

NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Designed in Poland
Made in P.R.C.


