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Fontos biztonsági instrukciók
Használat előtt kérem figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játsszanak a termékkel. 

A tornáról kérje ki orvosa véleményét abban az esetben, ha egésszégügyi problémákkal küzd, már hoszabb ideje nem végzett  
intenzív tornagyakorlatokat, esetleg elmúlt 35 éves 

Figyelem:
A termék optimális biztonságot garantál. Saját biztosnága érdekében a szerelése és torna megkezdése előtt olvassa el 
figyelmesen a használati utasítást:
1. a termék megfelel EN 957-1 normának, H osztályba tartozik (otthoni használatra alkalmas). A maximális felhasználói súly 
125 kg. 
2. Ne használja a terméket abban az esetben, ha az hibás lenne.       
3. A terméket csak rendeltetésszerűen használja és csak eredeti alkatrészeket használjon.
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a termék körül elég hely van a biztonságos edzéshez
5. Kérem vegye figyelembe, hogy a termék nem játék. A gyermekeket tartsa távol a terméktől
7. A terméket egyenes, stabil felületen helyezze el
8. Ne tegyen semmi éleset sem a gép közelébe.
9.A tornához megfelelő ruhát viseljen minden alkalommal.
10. Ügyeljen rá, hogy ne értinse a mozgó részeket kezeivel használat közben.
11. Minden edzés előtt melegítsen be
12. Abban az esetben,. ha bármilyen rosszullétet észlel, azonnal szakítsa meg az edzést
13.Ne használja a terméket, ha valamely része sérült
14. Ügyeljen rá, hogy minden csavar kellően be legyen húzva
15. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép lábai megfelelően rögzítve vannak
16. Mindig kövesse a használati utasításban leírtakat
17. Mindig saját kondíciójának megfelelő nehézségi szintet válasszon.
18. Az edzést lassan kezdje, majd fokozatosan növelje a tempót
19. Javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon
20. Egyszerre csak egy szemály használhatja a gépet
21. A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja az utasítások szerint

Ne dobja ki a használati utasítást



DELUXE MODEL teljes rajz

                          

  



A gép részeinek listájat

 Szám Név Speciális db 

 1 csavar ST4.2*9.5mm 12      
   2 láb takarója 40*20mm  4

3-A alsó láb rúd 1
   3-B alsó láb rúd    1
   4 csapágyazás 2
   5 beállító gomb 2
   6 felső láb rúd 1
   7 kábel φ8*18mm 2
     kapocs lánccal 6/8in                      
   8 támaszték 5LBS/2kg 2
   9 támasztó csipesz Φ1.8mm 4
   10 mélység beállító kábel Φ6mm        1
   11 tengely csapágy        Φ25*Φ8.2*6.5mm           4
   12 felső bal rúd                                  1
   13 nyeregtakaró      160*76*50mm             2
   14 csavar                  M8*70                   2
   15 anya                         M6                      7
   16 nyereg                     314*151*71mm           1 
   17 anya                         M8                2
  18 Nyereg acél része                                       1

19 kerék                       Φ46*22mm               4
   20 lapos alátét                   M10                     4
   21 levonó                                                4
   22 mélység beállító alap                                      2
   23 kapocs                                                4
   24 támaszték                                        2
   25 ujjvédő takaró    45*46*15.5                 2
   26 csavar                        ST4.2*9.5mm              2
   27 biztonsági zár                                              2
   28 számláló                  LT9350                  1
   29 fogantyú                        138*156*55mm           1
   30 lapos alátét                    φ6*φ18*1.5               3
   31 csavar                          M6*25                    3
   32 szenzor kábellel                                         1
   33 csavar                        ST2.9*9.5                  2
   34 mágnes                      Φ6*4                       1
   35 csavar                                                     1
   36 csavarkulcs                  5mm                       1
                                              



Összeszerelés

Fontos

Összeszerelés el tt bizonyosodjon meg róla, hogy a talaj védve vanő
                 

1. lépés: összeszerelés
Keresse meg az első alsó rudat, mely a láb része (#3-A) és a felső rudat (#12). Megjegyzés: Az alsó 

lábon (#3-A)

két akasztó van, és a horizontális részen “Front” feliratú ragasztó látható. 

Csatlakoztassa az alsó lábat (#3-A) a felső lábhoz ( #12), majd csatlakoztassa a hátsó alsó lábat (part 

#3-B)  a  felső  rúdhoz (#6)  (FIG2).  Bizonyosodjon  meg róla  a  kép  alaján,  hogy a  rudakat  úgy 

csatlakoztatta, ahogy az a képen is látható.

A lábak magassága beállítható az Ön magasságához. A magasság beállításához nyomja meg a beállító kapcsot, majd mozdítsa el a 

megfelelő magasság felé. Amikor megtalálta a megfelelő magasságot pattintsa be a beálljtó kapcsot a 

helyére.

Biztonsági megjegyzés: Bizonyosodjon meg róla, hogy a lábakat egyforma magasságra állította 

be.

                   

  F

1G3

    

Összeszerelés

2. lépés

A. Lábak beállítása 

A gép nyergének tökéletesen kellene illeszkednie a lábai közé.

A helyes magasság megállapításához álljon terpeszbe.

Abban az esetben, ha nagy a távolság a nyereg és a feneke közt állítsa be a 

lábakat 

hosszabbra. Abban az esetben, ha lábujjhegyen áll rövidítse le a lábakat.

Magasság beállító kábel és kapocs

A magasság beállító kábel már előre bele van szerelve a  termékbe, 

B-E.

A kábel 6 különböző magasságba állítható be A-C;                                                                                     F1G4

A-D; A-E; B-C; B-D; B-E. (FIG4) kép szerint.

F1G1 F1G2

F1G4 



B. Magasság beállítása

Abban az esetben, ha problémái vannak a térdeivel, csípőjével a legalsó magasságot válassza ki magának (B-E).

Abban az esetben, ha nincsenek egészségügyi problémái, képességeinek megfeleően állítsa be a magasságot.

Ahogy izmai fejlődnek, egyre magasabbra állíthatja a nyerget. 

Magasság beállító kábel magassága

Vegye ki a biztonsági pecket (#27) a kapocsból, 

vegye ki a biztonsági kapcsot (#7) a vázból. A magasság beállító 

kábel (#10) szabadon mozgatható.

Helyezze a kábel egyik végét a kívánt magasságba  (A vagy B) 

helyezze be a biztonsági pecket, rögzítse a kapcsot a kép szerint 

FIG5. Ismételje meg a lépéseket a másik oldalra is, (C,D , E).

            

  F1G5

Figyelem:
Minden alkalommal bizonyosodjon meg róla, hogy a biztonsági kapocs megfelelően és biztonságosan van rögzítve.

Szerelés
C. Biztonsági pánt
A termék 2 biztonsági pánttal rendelkezik

A biztonsági pánt beállítása

Attól függ, hogy minél nagyobb az ellenállás, 

minél nehezebb a végzett gyakorlat, hogy a felhasználónak mennyi biztonsági 

pántra lesz szüksége

• Abban az esetben, ha nincs formában, vagy túlsúllyal küzd használja 

mindkét biztonsági pántot, esetleg kérjen segítséget az edzéshez. 

Ahogy izmai egyre erősebbé válnak már nem lesz szükség a segítségre és 

a biztonsági pántokra

Biztonsági pántok eltávolítása (S)                           

Az izmok nagy terhelése a gép terhelése helyett jobban megerőlteti az izmait, ami effektívebb eredményt hozhat. Távolítsa el a biztonsági 

pántokat, hogy a legeffektívebbb eredményt érhesse el a lehető legrövidebb időtartam alatt.Szerelés esetén csúsztassa a biztonsági pántot a 

tartóra (#24) a gép oldalain. Rögzítse a pántokat csavarral (#9) 

  

SLIM LEGSTM  KEZELÉSE   ÉS TISZTíTÁSA
A minőség megőrzése érdekében rendszeresen ellenőrizze a 

csavarokat és a mozgó részeket. A meghibásodott részeket azonnal 

cserélje le. A javítás ideje alatt senki se használja a gépet. Tisztításhoz 

nedves rongyot használjon. Ne használjon maró hatású anyagokat.

F1G5



Lehetséges tartozékok
3. lépés:

Helyezze a fogantyút a nyereg alá (fordítsa fel a gépet fejjel lefelé). Igazítsa egymásba a csavarok 

helyét és a nyerget. Rögzítse alátéttel (# 30) csavarral (# 31). Helyezze a csavarokat az alátétekkel a 

lyukakba rögzítéshez. Ügyeljen rá, hogy a csavarokat megfelelően húzza be.

                                                    

Fogantyú szerelése              

A számláló csak abban az esetben felszerelhető, ha a szenzor kábel előre fel van szerelve az ülés alá. A számláló szerelése előtt kérem 

bizonyosodjon meg róla, hogy a szenzor kábel fel van szerelve a gépre.

Szerelés
1. lépés:

Fordítsa a teljesen összeszerelt gépet fejjel lefelé

2. lépés:                                                     

Kösse össze a szenzort az ülés alatt található kábellel.

 3. lépés: 

Fordítsa vissza a gépet felfelé. A szerelés készen van.

                      



Lehetséges tartozékok
Számláló                                             

TIME(TER - idő) IM …………………….......... 0:00-99:59        

COUNT …….………………........................... 0-9999        

REPS …………..…………................0-9999 mozdulat/min       

CALORIES(CAL) …………………….....0-9999KCAL      

 

Fukciók:

MOD: A gomb segítségével 

beállíthat és kiválaszthat 

funkciókat.

RST: A gomb megnyomásával törölheti az utolsó edzés 

alkalmával mért értékeket. 

Használat:

1. AUTO ON/OFF:

• A számláló bekapcsol bármely gomb megnyomására, 

esetleg, ha bármilyen jelet érzékel.

• A computer automatikusan kikapcsol abban az 

setben, ha nem érzékel jelet 4 percig.

2. SCAN:

•ebben a funkcióban a computer automatikusan mutatja a következő értékeket:

TIME (idő)—COUNT—REPS—CALORIES (kalória)

3. RESET:

• A MODE gomb 3 másodperces megnyomásával az értékek törölhetők.

Elemek:

A computer 1 db GA 76 elemmel működik

Elemek cseréje:

Vegye ki a computert a helyéről.

Vegye ki az elemeket és cserélje ki új elemekre, majd helyezze vissza a számlálót a helyére

Lehetséges tartozékok
Felső test formázása

Csatlakoztassa a kat formázó köteleket a lábakhoz a felső test formázásához   

Szőnyeg

Ajánlott védőszőnyeg használata a károk elkerülése érdekében. Ezzel védi a gépet és a talajt is a károsodástól.

Megjegyzés:                                                

A köteleket csak akkor használja, ha teljes súlyával tornázik. így elkerülheti, hogy a kerekek megmozduljanak és a gép megmozduljon.

Biztonsági tipp:                                                     

Abban az esetben, ha valamely tartozékot épp nem használja távolítsa azt el a gépről addig, amíg arra nincs ismét szükség.



Kezdés el ttő
Az edzés megkezdése el tt kérem figyelmesen olvassa el a következ  instrukciókatő ő

• Mindig tornához megfelelő ruházatot válasszon.
• Nők számára fontos a sport melltartó használat a mellkas védelme érdekében.
• Minden edzés előtt melegítsem be megfelelően.
• A torna után végezzen lazítógyakorlatokat, hogy elkerülje az izomsérüléseket
• Abban az esetben, ha bármilyen rosszullétet észlel, azonnal szakítsa meg az edzést..

Torna
Most, hogy már összeszerelte a gépet helyezze azt el egyenes és stabil felületen. Ajánlott a védőszőnyeg használata is, mely gátolja a lábak 

megmozdulását.  Bizonyosodjon meg róla, hogy a szőnyeg védi a talajt. Puha szőnyeg, stb. használata nem ajánlott, mivel az nehezíti a 

kerekek mozgatását. A gépet csak olyan felületen használja, amely edzési célokra megfelel.

Tesztelés

Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép megfeleően van összeszerelve és beállítva az Ön méreteinek megfelelően. Álljon terpeszben a termék 

fölé, karjait tegye csípőre, lábujjai pedig nézzenek előre. Ne üljön a gépre, inkább csak képzelje el, hogy a torna lényege a nyereg 

megérintése a fenekével. Csípőjét tolja hátra, hajlítsa be térdét és egyenes háttal guggoljon le. Mellkasát ne görbítse be, vállát pedig tolja 

hátra. Ügyeljen rá, hogy sarkát ne emelje fel edzés közben. A gép lábainak könnyedén kell mozognia. Felállásnál ügyeljen rá, hogy ne 

nehezkedjen a gépre, csak arra használja, hogy segítsen Önnek a felállásban.

A guggoló mozdulatoknak köszönhetően tökéletesen formálhatja alakját.

Hibajelzés

• Az egyik láb mozog, de a másik nem – Lehetséges, hogy túl elöl, vagy túl hátul ül a nyergen. Helyezze súlyát középre 

és próbálja újra a gyakorlatot.

• A lábak nehezen mozognak – Lehetséges, hogy nem megfelelő felületen használja a terméket.

• A gép megáll az Önnek megfelelő mélység előtt – A beállító kábel túl alacsonyan van elhelyezve. Helyezze magasabb 

pozícióba.

• Problémás az alap helyzetbe  való visszajutás – A gép mélysége túl nagyra van állítva, helyezze a beállító kábelt a 

legalsó lyukba.

• Ütközik a nyereggel – A tréner lábai túl rövidek. Állítsa azokat be hosszabbra



Gyakorlatok végzése
 Standard guggolás és variációk
A gépet többféleképpen lehet használni, a következö instrukciók ebben segítenek

Standard guggolás

Álljon a SLIM LEGSTMge fölé                   

lábfejével előre és vállszélességű terpeszben. Helyezze 

mindkét kezét a derekára [a]. Csípőjét tolja hátra és hajlítsa be 

térdét,

guggoljon olyan mélyre, míg egyenes a háta és lábai engedik. 

Térdei kerüljenek egy vonalba az lábujjaival, ügyljen rá, hogy 

sarka a talajon maradjon egész idő alatt [b]. Olyan mélyre 

guggoljon, amennyire az kényelmes, majd fordítsa vissza a 

mozdulatot.

Plié guggolás

Álljon a SLIM LEGS™ fölé vállánál szélesebb 

terpeszben, kezét tegye a csípőjére, lábait pedig fordítsa kifelé, 

mint a balett táncosok.[a]. Hajlítsa be térdeit és guggoljon le,  

mellkasát pedig tartsa egyenesen[b]. A mozdulatot annyira 

mélyen végezze, ahogy azt megfelelőnek érzi. Majd fordítsa 

meg a mozdulatot és álljon fel.

Plié sarok emeléssel

Álljon a SLIM LEGS™ fölé vállánál szélesebb 

erpeszben, kezét tegye a csípőjére, lábait pedig fordítsa kifelé, 

mint a balett táncosok. Emelje fel jobb sarkát a talajról

[a]. Végezze a guggolásokat felemelt sarokkal [b].

A kezdő pozícióba való visszatérés után cserélje ki a lábait és 

ismételje meg a mozdulatot.   

Minta gyakorlatok
Hindu guggolás

Álljon a SLIM LEGS™ fölé vállánál szélesebb 

terpeszben, kezét tegye a csípőjére, lábait pedig fordítsa 

kifelé.

Emelje fel mindkét sarkát a talajról [a], és csináljon egy 

plie guggolást[b]. Térjen vissza a kezdő pozícióba, 

majd ismételje meg a gyakorlatot.

Kitörés

Álljon a SLIM LEGS™ nyerge fölé

Álljon a SLIM LEGS™ nyerge fölé

egyik lábát helyezze maga mellé, a másikat pedig nyújtsa 

hátra a gép lábáig. Súlyát a gép közepén helyezze el [a]. 

Hajlítsa be térdeit, majd közelítsen velük a talaj felé, 

ügyelve arra, hogy behajlított térde ne menjen a lábujjai elé. 

Amikor térde merőleges a talajjal [b],



fordítsa meg a mozdulatot, egyenesítse ki lábát és térjen vissza az eredeti pozícióba.

Ne egyenesítse ki térdeit! 

A guggolás és kitörés mozdulatok közben fontos, hogy a 

mozdulatokat minél nagyobb mértékben végezze. A 

mozdulatok végén egyenesítse ki teljesen a térdét figyelve 

arra, hogy a mozdulatsor nem álljon le és ne akadjon be a 

térde az egyenes pozícióban.

Ezen gyakorlat lényege, hogy felálláskor ne egyenesítse 

ki térdeit teljesen, aminek köszönhetően fenn tudja tartani 

a terhelést.

Gyakorlat minták
Fokozás

Ahogy izmai egyre erősebbé válnak adjon hozzá a gyakorlataihoz több kihívást a következők szerint:

• Pulzálás: Guggolás közben mielőtt teljesen leérne a maximális mélységig végezzen néhány kicsi pulzáló mozdulatot.

• Tartás: A kitörés, vagy guggolás legalacsonyabb pontján tartson ki egy ideig ahelyett, hogy azonnal felemelkedne

• Karok elhelyezése: Nyújtsa ki kezeit egyenesen két oldalra, így nehezebb a gyakorlat és az egyensúly megtartására is oda kell figyelni.

3 perces gyakorlatok

Az eredmény eléréséhez elegendő 3 perces gyakorlat végzése:

gyakorlat #1                               gyakorlat #2                            gyakorlat #3
1perc:                                                    1 perc -  Plie guggolás                  1 perc:

standard guggolás,  karok  derékon               30 másodperc:                        Kitörés – jobb láb

1 perc:                                            Plie guggolás sarok emeléssel

guggolás pulzálás, karok oldalra                                                                   1 perc:

1 perc:                                            30 másodperc:                                     Kitörés – bal láb, kezek csípőre 

Plie guggolás, karok oldalra                  Hindu guggolás, karok oldalra            

30 másodperc:                                    30 másodperc:

Standard guggolás, karok csípőre          Standard guggolás, karok oldalra

30 másodperc:                                     30 másodperc:

Standard guggolás és tartás, karok         Plie guggolás, karok felemelve

fej fölé

Fontos kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha egy mozdulat fáj (térd, boka, stb)?

Elsősorban ellenőrizze, hogy a gép megfelelően van-e összeszerelve, másodsorban pedig vegye figyelembe, hogy helyesen végzi-e a  

gyyakorlatot. Ellenőrizze le helyzetét a tükörben és bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelő-e a pozíciója a képek szerint. Abban az esetben,  

ha minden gyakorlatot helyesen végez, akkor próbáljon ki egy másik mozdulatot, keresse meg az Önnek megfelelőt. Lehetséges, hogy  

nehéznek fognak tűnni az egyes gyakorlatok, de biztos lehet benne, hogy képes az elvégzésükre.

A lehetséges kiegészít k használataő
Felső test edzésére szolgáló kötél

Szeretne gyorsabb eredményeket? Olvasson utána a karok, hát, mellkas és vállak edzésének.

Megjegyzés: A kiegészítőket mindig terpeszben állva használja



4 hetes edzésterv
A következő gyakorlatok segítik az effektív változások elérését:

Ellenállás edzés

A rendszeres edzés, mely folyamán súlyát használja ellenállásnak segít metabolizmusának, csökkenti a vérnyomásst, növeli a vér körforgását, 

valamint segít a súlyvesztésben

Kardiovaszkuláris tevékenység

Ilyen gyakorlatnak számítanak azok a gyakorlatok, melyek jótékony hatással vannak a szív működésére. A kardio edzés kalóriát éget, 

jótékony hatása van a szívre és tüdőre. 

Flexibilitás

A nagyobb hajlékonyság nagyobb mértékű mozdulatokat biztosít, ezért ajánlott az izmok  rendszeres nyújtása

Az Ön edzésterve

Minden héten ajánlott a fentebb leírt edzésmódok elvégzése:

1) A gyakorlatokat 5-6 alkalommal végezze hetente

2) Azon gyakorlatok végzése, melyek a felsőtestet mozgatják meg hetente 1-3 alkalommal ajánlott.

3) 30-60 perces kardiovaszkuláris edzés ajánlott heti 2-3 alkalommal

4) Minden edzés befejeztével 10 perces nyújtás ajánlott

5) Minden héten legyen egy nap, amikor nem tornázik, hogy szervezete regenerálódhasson a terhelés alól

Kreatív kardio edzések

• Sétáljon, vagy fusson a kutyájával

• Focizzon gyerekeivel

• Síeljen

• Séta a vízparton

• Sétáljon fel és le a lépcsőkön

• Táncoljon egész éjszaka

Torna:
Ezen  gép  használatával  jobb  kondícióra  tehet  szert,  ugyanakkor  formálja  az  izmait  is.  Fogyókúra  esetén  segít  a  súly 
csökkentésében.

1. Bemelegítő gyakorlatok
Biztosítják a megfelelő vérkeringést. Meggátolja a görcsöket és az izomfájdalmat. Minden nyújtógyakorlatnak 30 másodpercig 
kellene tartania. Az izmokat csak addig nyújtsa, amíg a fájdalom elfogadható. Ha a gyakorlat nagyon fáj, lazítson.

Bicepsz edzése



Az oldalsó hasizmok nyújtása          Comb hátsó része         Comb első része      Comb belső része           Vádli és Akhilleusz 
izom

2. Maga a torna
Edzés, mely közben meg kell erőltetni magát. A rendszeres edzésnek köszönhetően a lábai hajlékonyabbak lesznek. Fontos a 
tempó megtartása. Az edzés akkor a legeffektívebb, ha a pulzusát a grafikonon látható  maximumig emeli.
Ennek a résznek 12 percig kellene tartania.

3. Lazítógyakorlatok
Ezek  a  gyarkorlatok  segítenek  a  kardio-vaszkuláris  rendszernek  megnyugondi.  Ez  lényegében  a  bemelegítő  gyakorlatok 
megismétlése. A tempó és terhelés csökkentése, majd folytassa 5 percig. A nyújtógyakorlatokat sem szabad abbahagyni. Ne 
feledkkezzen meg róla, hogy a gyakorlatokat lassan kell elvégezni. 3-szor ajánlott naponta tornázni.

 AZ izmok formázása
Az izmok formálásához a terhelés növelése szükséges. A bemelegítő és lazító gyakorlatok egyformák, csak az edzés végén 
növelje meg a terhelést. Időnként szabályozza a sebességet úgy, hogy megtartsa optimális pulzusát.
 Súly csökkenése
Az alap  faktor  a  megerőltetés.  Minél  tovább  és  keményebben  fog  edzeni,  annál  több  kalóriát  éget  el,  ugyanakkor  jobb 
kondícióra is szert tehet.

Figyelmeztetés:

1. Edzés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a csavarok és az anyák megfelelően meg vannak-e húzva.
2. A használatról konzultáljon kezelőorvosával vagy háziorvosával
3. Hordjon megfelelő öltözéket
4. Ne hagyja a gyerekeket a kerékpárral felügyelet nélkül
5. Evés után 1-2 órát ne tornázzon



6. Abban az esetben, ha a felhasználó hányingert, fájdalmat vagy bármilyen kényelmetlenséget észlel, azonnal szakítsa 
meg az edzést és kérje ki orvosa véleményét.

Jótállási feltételek:
1. a termékre 1 éves garancia érvényes.
2. a jótállási idő alatt az összes gyártással kapcsolatos hiba elhárításra kerül
3. a jótállás a következő esetekben érvényét veszti:
- mechanikai meghibásodás
- természeti csapás
- nem hozzáértő kezelés
- nem megfelelő elhelyezés, nagyon alacsony vagy magas hőmérséklet, víz által okozott károk, nagy nyomás vagy ütés, 

megváltoztatott design, forma vagy méret 
4. a reklamációt írásban kell beadni  a vásárlás helyén.
5. a  reklamációt csak a vásárlás helyén léptetheti érvénybe.
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