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Használati utasítás 

inSPORTline Lotos vibromasszázsgép 
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A SZERVIZT ÉS AZ ALKATRÉSZEKET AZ ELADÓ 

BIZTOSÍTJA! 
Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos utca 65, 2500 Esztergom 

tel/fax: +36(06)33 313242, mobil: (0670)2118227 
www.insportline.hu 
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Általános biztonsági instrukciók 

• a gépet minden tisztítás elıtt húzza ki az elektromos hálózatból. 
• abban az esetben, ha a gépet szınyegen használja bizonyosodjon meg róla, hogy 
a szellızınyílások nincsenek eltömítve 

• edzés elıtt mindig melegítsen be 
• fokozatosan növelje az edzés intenzitását 
• a gépet egyszerre csak egy személy használhatja 
• a gép használata terhes nık számára tilos 

• abban az esetben, ha bármilyen rosszulétet észlel torna közben, azonnal szakítsa meg azt 

• abban az esetben, ha elmúlt 35 éves és hosszabb ideje nem sportolt kérje ki orvosa 
véleményét a tornáról 

• a csomagolásban található zacskókkal gyermekek nem játszhatnak 
• használat alıtt ellenırizze le a terméket, hogy az hibátlan-e. abban az esetben, ha hibát 

észlel ne használja a gépet és értesítse az eladó boltot. 

• a gép nem felel meg edzıtermi használatra 
• az eladó nem felel azokért a hibákert, melyek a helytelen használat miatt jelentkeznek 

• soha ne húzza ki a gépet a hálózatból a kábelnál fogva 

• a gépet gyermekek ne használják 
• az állórészen ne ugráljon 

• abban az esetben, ha hibát észlel ne használja tovább a gépet 

• a gépet soha ne próbálja egyedül megjavítani 

• minden használat után kapcsolja ki a gépet, majd húzza ki azt a hálózatból 
• a gépet  tarsa száraz helyen, ahol nem éri nedvesség 

• a gépet csak nedves ronggyal tisztítsa vegyi anyagok használata nélkül 

• a gépet nem használhatják mentálisan sérült személyek 

• mindig bizonyosodjon meg róla, hogy gyermekek nem játszanak a géppel 

• abban az esetben, ha a hálózati kábel sérült cserélje azt ki azonnal 
 

 

 

Figyelmeztetés 
•  

• -Epilepszia 

• -komoly cukorbetegség 

• -komoly szív és érrendszeri elégtelegségek 

• - diskopatia és spondylitida 

• -implantátumok esetén 

• -színritmus szabályozó 

• -nemrég elhelyezett IUD, réz csavarok 

• -problémás erek 
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• -daganatok 

• -friss fertızések 

• -friss operációk 

• -terhesség 

• -komoly fejfájáso 
 

A gép részeinek listája

kéztámasz 

számláló 

fı oszlop 

számláló 

állórész 

támasztékok 
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1 M5 kulcs 

1 M8 kulcs 

2 M10x30 

csavarok 

2 M10 tömítés 6 

M8x25 csavarok 

4 

M6x20csavarok 

 

 

 

 

Szerelés 

1. Kösse össze a kábeleket  

2. Helyezze a tartóoszlopot a talpra 

3. Rögzítse 6 M8x25 csavarral és alátéttel 

4. Szerelje fel a markolatokat a fı oszlopra 

   

 



 

5 

7) Majd rögzítse a 4 M6x10 
 csavart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GYAKORLATOK

 
 

 

Masszázs fekvés közben 
Tegye a lábujjait a masszázs felületre, majd helyezkedjen a képen 

látható pozícióba. 
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5) Majd rögzítse a 4  M6x20 csavart és alátétet 

6) Rögzítse a 2 M10x30 csavart és alátétet 
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A gyakorlattal a vállakat, karokat és a test felsı részét mozgatja meg. 

 
 

Lábak masszázsa 
Tegye egyik lábát a gépre, másikat pedig a földre a kép szerint. 
 

Fıleg a hasat, derekat és lábakat tornáztatja. 

Térdhajlítás 
 

Álljon a gépre hajlított 
térdekkel és egyenes 
háttal. 
 

A hátat és lábakat 
mozgatja meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térdelés 
 

Térdeljen a gép elé, majd vegye 
fel a képen is látható pozíciót. 
 

A test felsı felét mozgatja meg. 
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Masszázs 
 

Álljon a gépre egyenese, fogja meg 

a markolatokat. 
 

Az egész testet megmozgatja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy lábon állás 
 

Álljon a gépre egyik lábával, görbítse be 
azt majd fogja meg mindkét kezével 
a markolatokat a kép szerint. 
 

A hasat, csípıt és combokat tornáztatja. 

 

 

 

 

 

Tornagyakorlat 
 

fajta ciklus idı sebesség 
normál edzés 1 - 3 alkalom 

naponta 
5 - 20 min egyforma 

sebesség 
súly csökkentése 4 - 8 alkalom 

naponta 
10 - 20 min lassú 
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Computer használata 

 Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz, kapcsolja be azt, nyomja meg a ^ 

gombot, nyomja meg a gombot ismét a gép kikapcsolásához 
 

 

Program: 4 különbözı program: 88, P I ,  P2, P3. 88 a manuális program, 
melyben egyénileg állíthatóak az egyes értékek. P I ,  P2, P3 elıre beállított 

programok.  
 

0  

Time gomb: A gomb megnyomásával beállítható az idı. Minden 

nyomással az idıtartam növekszik 1 perccel, a 10.dik percnél ismét 0-tól számol. 
 

Kijelölt ablak 

• Sebesség: 2, 4, 6,... .30, 32 (a kezdı sebesség 2) 
• Idı: 1 min-10 min közt (a kezdı idı 10 min) 
• Program: 88, P I ,  P2, P3 (a kezdsı program a 88) 

 

Programok használata 
 

Manuális program 

A sebességet beállíthatja 2, 4, 6, ...................34, 36  közt. 
 

F ' PI automatikus program 

A sebesség periodikusan változik 2, 4, 6, . . .  .34, 36, 34,...  közt  minden 5 másodpercben. 

P 2  

Automatikus program 

A sebesség periodikusan változik 4, 8, 12,... .32, 36, 32, ......12, 8 minden 5 
másodpercben 

p z> ■ 

 

q     q     q     q     A programot mutatja 

...........t   Az idıt mutatja 

*   A sebességet mutatja 
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P3 Automatikus program 

A sebesség periodikusan változik 2- 36 közt minden 5 másodpercben 

A computer használata 
+ A gomb megnyomásával a sebesség növelhetı. – 
A gomb megnyomásával a sebesség csökkenthetı 
 

1. Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz, majd nyomja meg a gép 
alsó részén található gombot bekapcsoláshoz, 

Nyomja meg a © gombot bekapcsoláshoz, abban az esetben, ha ismét 

megnyomja a gombot a gép kikapcsol 

2. A computer használata elıtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást 

3. A gépre még az elıtt álljon rá, hogy azt elindítaná 

4. Saját biztonsága és egészsége érdekében ne használja a gépet tovább, mint 

20 percig. 
 

 

 

 

Karbantartás 

A gépet rendszeresen ellenırizze minden 20 óra használat után 

A karbantartás magában foglalja: 

A. A mozgó részek ellenırzése, hogy a kenés megfelelı- e. Abban az 
esetben, ha nem használjon varrógépekhez használatos olajat, 
szilikonolajat esetleg kerékpárolajat. 
B. az anyák és csavarok rendszeres meghúzása 
C. tisztításhoz csak nedves rongyot használjon, ne használjon 
higítószereket 
D. védje a computert a károsodástól 
E. ügyeljen arra, hogy a gép ne érintekezzen vízzel 
F. a gépet ne tegye ki napfénynek, valamint az elemeket is 
ellenırizze le, nehogy kifollyanak 
G. a gépet mindig száraz és meleg helyen tárolja 

 

 
Jótállási feltételek:Jótállási feltételek:Jótállási feltételek:Jótállási feltételek:    

A szolgáltató a következı garanciát vállaljaA szolgáltató a következı garanciát vállaljaA szolgáltató a következı garanciát vállaljaA szolgáltató a következı garanciát vállalja    

1. a fı vázra érvényes 60 hónapos garancia vonatkozik az eladás napjától 
kezdve 
2. a computerre és elektronikára 60 hónapos garancia vonatkozik az 
eladás napjától kezdve 
3. a többi részre 24 hónapos garancia vonatkozik az eladás napjától 
kezdve 
A jótállás a következı esetekben nem érvényes:A jótállás a következı esetekben nem érvényes:A jótállás a következı esetekben nem érvényes:A jótállás a következı esetekben nem érvényes:    

 a felhasználó által okozott hibák, helytelen összeszerelés, formai 
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változtatások stb. 
helytelen karbantartás 
mechanikai károsodás 
rendszeres használattal kopó részek (pl gumi részek, talpak stb) 
természeti csapás 
nem hozzáértı beavatokzások 
helytelen bánásmód, helytelen elhelyezés, túl magas vagy alacsony 
hımérséklet, víz által okozott károk, nagy nyomás által okozott károk, 
méretek szándékos megváltoztatása 
    

    

Figyelmeztetés 
1. Az edzést kísérı kerékpár által kiadott hangok és súrlódás nem 

gátolják a gép mőködését és használatát, így ez nem lehet 
reklamáció tárgya. Ezen jelenségeket általános karbantartással 
elkerülheti. 

2. Figyelmeztetés: Az alap modelleknél koszorús csapágyakat 
használnak. Ezen csapágyak élettartama rövidebb lehet, mint a 
jótállási idı. Az élettartamuk kb. 100 óra. 

3. A jótállás ideje alatt minden gyártással kapcsolatos hiba el lesz 
távolítva, hogy a termék kényelmesen használható legyen. 

4. Csak az írásban beadott reklamácié fogadható el a hiba pontos 
megnevezésével 

5. A reklamációt a megvásárlás helyén kell megtenni. 
    

 

 
Eladás dátuma                                        pecsét 
és aláírás 
 

 
Vásárlás helye 

 
Insportline Hungary kft. 

Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom 
Tel./Fax: +36 (33) 313242 
Mobil: +36 (70) 211 8227 
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