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SAFETY INSTRUCTIONS 

• Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg a jövőre való tekintettel. 

• Ne használja nedves környezetben, például szaunában és fürdőszobában. 

• Ne használja a gépet, ha a helyiség hőmérséklete 40 ° C felett van. 

• Csak beltéri használatra alkalmas. 

• Tartsa távol közvetlen napfénytől. 

• Helyezze a terméket sima és szilárd felületre. 

• Ha a termék hidegebbről melegebb helyre kerül, várja meg amíg a termék szobahőmérsékletre 

• melegszik. 

• A termék nem alkalmas terhes vagy menstruáló nők számára. 

• A termék nem alkalmas: daganatos betegségben, szívbetegségben, csontritkulásban szenvedők 

• számára, vagy műtét utáni gyógyulók számára. 

• A termék nem alkalmas mesterséges végtaggal rendelkezőknek, valamint akiknek pacemakerük 

• van. 

• Edzés előtt vegye le az óráját, karkötőket, láncokat, fülbevalókat, és vegyen ki minden 

• értéktárgyat a zsebéből. 

• Távolítson el mindent a környezetéből, amelyek veszélyeztethetik az Ön épségét edzés közben. 

• A készülék körül 0,6 m szabad helyet biztosítson. 

• Használata közben tilos a dohányzás, alkohol és egyéb kábítószerek használata. 

• A termék nem orvosi eszköz. 

• Gyerekektől és háziállatoktól távol tartandó. 

• A terméket 10 év alatti gyermekek és 60 év feletti személyek csak felnőtt felügyelete mellett 

• használhatják. 

• Ne javítsa saját kezűleg a terméket, és ne végezzen változtatásokat, átalakításokat a gépen. 

• Víztől távol tartandó. 

• Ha valamelyik rész megsérült, azonnal állítsa le a készülék működését és húzza ki a 

• konnektorból. 

• Ne csatlakoztassa és ne használja a terméket, ha nedves a keze. 

• Ne húzza vagy lógassa a terméket a tápkábelen keresztül. 

• Ne használja túl sokáig a rezgő funkciót. 

• Ne hagyja a bekapcsolt vagy bedugott készüléket felügyelet nélkül. 

• Rendszeresen ellenőrizze az expandereket a kopás vagy sérülés szempontjából. 

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e kopás vagy sérülés. 

• A termék használata során a jó közérzet fontos. Ha nem érzi jól magát, azonnal hagyja abba a 

• testmozgást, és keresse fel orvosát. 

• Mindig álljon a készülék közepén. 

• Maximális terhelhetőség: 120 kg 

• Használat: H kategória otthoni használatra EN 957 szabvány szerint,    

• Tanúsítvány: 1808095 / 1808096 
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TERMÉKLEÍRÁS 
 

 

1. középső burkolat 

2. alap 

3. gumis burkolat 
 
4. világítás (zöld, narancssárga, piros) 

5. lábtartó 

6. AC aljzat 

7. elülső burkolat 

8. markolat 

9. világítás (zöld, narancssárga, piros) 

10. futás 

11. jogging 

12. sétálás 

13. jogging 

14. futás 

 
A világítás színei a sebességgel változnak. 

Csomag tartalma: 
 

 
 

 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

távirányító védőszőnyeg gumis expanderek használati tápkábel 
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SZÁMÍTÓGÉP 

KIJELZŐ 
 

 

1. Speed +  /Sebesség 

2. Speed -  /Sebesség 

3. START / STOP 

4. Time +  /Idő 

5. Time -  /Idő 

6. Turn on / off  /Be-kikapcsolás 

7. Function  /Funkciók 

8. Mode  /Mód 

 
Az edzési idő előre beállított értéke 10 perc, 10 részre osztva. A Time + / - gombokkal állítsa be az időt.
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TÁVIRÁNYÍTÓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Ha az eszköz csatlakoztatva van, nyomja meg a 

gombot a készülék bekapcsolásához, majd nyomja 

meg ismét a gombot a kikapcsoláshoz. 

2. Auto mód: Nyomja meg az előre beállított funkció 

kiválasztásához. 

P1 + 3D oszcilláció + vérkeringés javító 

P2 +3D hinta 

P3   +3D  vérkeringés javító  + lineáris 

3,4. SPEED + / -: Manuális sebességbeállítás 1-től 60-

ig. Beállítható edzés közben. 

Manuális mód: 

1 nyomás -oszcilláció 

2 nyomás - vibráció 

3 nyomás - lineáris 

4 nyomás -

oszcilláció+ vibráció 

5 nyomás - 

oszcilláció + lineáris 

6 nyomás - vibráció + 

lineáris 

7 nyomás - 

oszcilláció + vibráció 

+ lineáris 

Készenléti módban: 

beállíthatja az időt, 

nem a sebességet 

Edzés közben: beállíthatja a sebességet, de nem az 
időt 

 
A távirányító hatótávolsága 2,5 m. 
Távolítsa el az akkumulátor védőfóliáját: 
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GUMIS MARKOLAT 
 

 
A gumis expander használatához rögzítenie kell azokat az eszközhöz. A megfelelő rögzítéshez készítsen 
egy hurkot az expander végére, és vezesse át az eszköz alatti tartón. Az eszköz mindkét oldalán van egy 
egy expander markolat. Miután átfűzte a szemet a fogantyún, húzza át a fogantyút a szemen. Ezután 
húzza meg az expandert. Rendszeresen ellenőrizze az expandert kopás vagy sérülés jelei miatt.
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PROGRAMOK 

P1 (vibráció + oszcilláció) 
 

 

P2 (lineáris+oszcilláció) 
 

 

P3 (vibráció + lineáris) 
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HASZNÁLAT 
 

 

Álljon a fellépőre vállszélességben. Fogja meg az expandereket. 
Lassan fordítsa jobbra és balra a törzset. Maradjon benne a 
gyakorlatban néhány másodpercig mindkét oldalon, majd térjen 
vissza középre. A gyakorlat elvégezhető az expanderekkel vagy 
kinyújtott karokkal is.  

 

Álljon a fellépőre vállszélességben. Fogja meg az expandereket. 
Egyenesítse ki a hátát, enyhén hajlítsa be a térdét és nyújtsa meg a 
lábizmait. A térdét jobban hajlíthatja, hogy növelni szeretné az 
intenzitást. 

 

Óvatosan álljon a peronra. Fogja meg az expandereket úgy, hogy a 
mellkas előtt legyenek. Lassan húzza a karokat a törzs mögé, majd 
térjen vissza az eredeti helyzetbe. Egyszerre végezheti a 
gyakorlatot mindkét karjával, vagy felváltva. 

 

Egy gyakorlottabb felhasználó guggoló gyakorlatot is végezhet a 
vibrációs tréneren. A gyakorlat platform nélkül is elvégezhető. 
 
Üljön a földre, és tegye a vádliját a fellépőlapra. Lazítson és 
masszírozza a vádlijait. Végezze a gyakorlatot alacsonyabb, 1-5 
vibrációs fokozaton. 

 

Üljön a gép közepére. Enyhén hajoljon előre. A rezgések segítik a 
hát, a csípő és a comb ellazítását. Végezze alacsonyabb, 1-5 
vibrációs fokozaton. 
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Helyezze a tenyerét a fellépőre vállszélességben. A lábak legyenek 
nyújtva. Tartsa a hátát egyenesen és a hasizmait megtartva. 
Emelje meg a mellkasát a fellépőről. A gyakorlat erősíti a mellkas, 
a váll és a tricepsz izmait. 
Ha a gyakorlat túl nehéz, térdeljen le. 

 

Helyezze a tenyerét a fellépőlapra vállszélességben. Egyenes nyak 
és hát. A platform segít a hát és a váll ellazításában. Végezze 
alacsonyabb, 1-5 vibrációs fokozaton. 
 
 

 

Üljön egy székre, és helyezze a lábát a vibrációs platformra. A 
rezgések segítik a combok és a vádli ellazítását. 

 

SZÁLLÍTÁS 

A gép elmozdítása, szállítása a markolat segítségével történik. Mindig óvatosan mozgassa el a 
vibrációs trénert. 
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KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 

Karbantartás előtt ellenőrizze, hogy a termék ki van-e kapcsolva és ki van húzva. 

Tisztítsa meg a gumi felületeket nedves, puha törlőkendővel és meleg vízzel. A tartósabb 

szennyeződésekhez nem maró hatású tisztítószereket használhat. 

Ne használjon hígítót, maró hatású tisztítószereket, oldószereket stb. 

Csak száraz ruhát használja a vezérlő letörléséhez. A nedvesség és a víz károsíthatja a 

vezérlőt. A termék tárolása előtt ellenőrizze, hogy a termék ki van-e kapcsolva és ki van húzva a 

konnektorból. 

A gépet száraz és árnyékos helyen tárolja. Óvja a portól, a magas hőmérséklettől és magas  

páratartalomtól. 
 

HIBAELHÁRÍTÁS 
 

Č. Probléma Ok Megoldás 

1 A gép nem kapcsol be Nincs bedugva Dugja be az áramforrásba 

  Ki van kapcsolva Kapcsolja be a készüléket 

  Kiégett biztosíték Cserélje ki a biztosítékot 

2 A motor fura hangot ad ki 
használat közben 

Gyakori mechanikai hang Nem szükséges 

3 A távirányító nem működik alacsony töltöttség Cserélje ki az elemeket 

  Hatótávon kívül van Tartomány 2.5 m 

4 Hirtelen lekapcsol Kilépés a gyakorlatból Kapcsolja ki a gépet, majd 
vissza 

5 Zavarás Túl sok parancs egyszerre A készülék újraindítása 

6 ER01 / ER02 A motor nem működik Vegye fel a kapcsolatot az 
eladójával 

Hiba esetén mindig forduljon eladójához. 

 
SPECIFIKÁCIÓ 

 
Név 4D Vibration plate 

  Kód 19893 

Feszültség 220 V 

Frekvencia 50 / 60 Hz 

Teljesítmény 440 W 

Gyárva Kína 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a javítása költséges vagy nem lehetséges, a helyi 
törvényeknek 
megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi szemétlerakóba. Ne tegye az akkumulátort 
a háztartási hulladék közé. 
A megfelelő hulladék eltávolítással megóvja a környezetet és a természeti forrásokat. Ezenkívül 
hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. A törvényszegés vagy a szankciók elkerülése érdekében 
kérje a helyi hatóságok segítségét a helyes szemételtávolítást illetően, ha nem biztos a dolgában 


