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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

 
• 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 egészségét a termék 

használata 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 az EN 957 szerint 

• Tanúsítványok: 1808095/1808096
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TERMÉKLEÍRÁS 
 

 
 

 

1. felső borítás 

 

2. alap borítás 

 

3. gumis pad 

 

4. lábrész 

 

5. AC port 

 
SZÁMÍTÓGÉP 

KIJELZŐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. infravörös fogadó 

7. Speed -/sebesség- 

8. Speed +/sebesség+ 

9. Turn on / off – be-kikapcsolás 

10. Mode/mód 

11. Start / pause 

12. Time -/idő- 

13. Time +/idő + 

 
Az edzési idő előre beállított értéke 10 perc, 10 részre osztva. Használja a Time + / - gombokat az idő 

beállításához. 
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TÁVIRÁNYÍTÓ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
1. Bekapcsoló gomb - Ha az eszköz csatlakoztatva 
van, kapcsolja ki / be az eszközt. Az LCD kijelzőn 
a „00” és a „10” felirat látható. Az eszköz készenléti 
állapotban lesz. 

 

 
2. Előre beállított programok P1, P2, P3 

 

3. Start / Szünet: nyomja meg a gombot a 

program indításához vagy a pillanatnyi 

leállításhoz. 

 

4. Sebesség +: Növelje a sebességet 1–50-re. 
Edzés közben működik. 

 

5. Idő +: Az alapértelmezett érték 10. Az idő 

növeléséhez nyomja meg a gombot. 

 

6. Sebesség -: csökkentse a sebességet 1–50-re. 
Edzés közben működik. 

 

 
7. Kézi gyorsgomb 

 

8. Idő -: Az alapértelmezett érték 10. Az idő 

csökkentéséhez nyomja meg a gombot. 

 

A távirányítónak 2,5 m távhatása van. 
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PROGRAMOK 

P1 
 

 

P2 
 

 

P3 
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HASZNÁLAT 
 

 

Álljon a fellépőlapra, és helyezze a lábát nagyjából 

vállszélességbe. Derék, fenék erősítésére alkalmas. 

 

Álljon fel a fellépőlapra terpeszállásban enyhén hajlított 
térdekkel. 

 

Üljön egy székre. Helyezze a lábát a fellépőlapra. Ezzel a 

combját és a vádliját edzi. 

 

Üljön a földre és helyezze a vádliját a fellépőlapra. Relaxáljon és 

masszíroztassa a vádlijait. 

 

Térdeljen a földre és helyezze a kezét a fellépőlapra. Dőljön 

enyhén előre. a vállait és karjait edzi ezzel. 



8  

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 a 
páratartalomtól. 

 

HIBAELHÁRÍTÁS 
 

Č. Probléma Ok Megoldás 

1 A termék nem kapcsol be Nincs bedugva Csatlakoztassa az elektromos áramot 

  Áramforrás lekapcsolva Kapcsolja be a hálózati kapcsolót 

  Kiégett biztosítékok Cserélje ki a biztosítékokat 

2 A motor edzés közben hangot 
ad 

Szokványos mechanikai hangok Nem szükséges 

3 A vezérlő nem működik Alacsony töltöttség Cserélje ki az elemeket 

  Nem elérhető Távolsága 2,5 m 

4 Hirtelen leállás Kilépés az edzésből Kapcsolja ki és be a készüléket 

5 Zavarás Túl sok parancs van elküldve Indítsa újra az eszközt 

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

Hiba esetén mindig forduljon eladójához. 
 

SPECIFIKÁCIÓ 
 

kód 19894 

feszültség 220 V – 240 V, 100 – 120 VAC 

frekvencia 50 / 60 Hz 

teljesítmény 200 W 

 

 
 

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
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