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Használati útmutató
Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és tartsa meg azt
kellőképpen.

FIGYELMEZTETÉS



A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia és meg kell értenie ezt
a használati útmutatót, mielőtt a Slim rezgőlapot használná. Ez a készülék csak háztartási használatra
szolgál, a jelen kézikönyvben található utasításoknak megfelelően.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és őrizze meg őket a későbbi felhasználás
érdekében.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

● Nem alkalmas gyermekek vagy terhes nők számára!
● Ezt a készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
● Csak beltérben, csak száraz környezetben használja.
● Ne használja, ha a termék sérült.
● Ne ugorjon a táblára vagy a készülékre.
● A készüléket csak szilárd, sima, nedvességálló felületre helyezze!
● Használat után a készüléket ki kell kapcsolni és áramtalanítani kell.
● Végezzen el néhány bemelegítő gyakorlatot, mielőtt elkezdené használni a készüléket.
● Fokozatosan növelje a gyakorlatok sebességét és időtartamát.
● A készüléket egy időben több személy nem használhatja, hanem csak egy személy.
● Haladéktalanul forduljon orvosához, ha rosszul érzi magát, fájdalmat érez az ízületekben vagy

más területeken, illetve ha fájdalom, rendellenes szívritmus vagy bármilyen egyéb rendellenes
tünet jelentkezik.

● Ha hosszú ideje nem sportolt már, vagy ha szív-, idegrendszeri, keringési vagy ortopédiai
problémákkal rendelkezik, akkor a készülék használata előtt először forduljon orvosához.

● Ha fáradt, kényelmetlenül érzi magát vagy szédül, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
● Ne használja a készüléket egyszerre 10 percnél tovább.
● Ezt a készüléket nem korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy

tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek általi használatra tervezték, kivéve ha
a biztonságukért felelős személy felügyeli és utasítást nyújt nekik a készülék biztonságos
használatára vonatkozóan.

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt bármilyen edzésprogramot elkezdene, konzultáljon orvosával. Ez
különösen fontos a már meglévő egészségügyi problémákkal küzdő személyek esetén. számára. Az eladó
nem vállal felelősséget a termék vagy annak használata következtében okozott testi vagy anyagi károkért.

ORVOSI AJÁNLÁSOK: NEM szabad orvosa beleegyezése nélkül használni a rezgőlapot, ha:

● Állapotos;
● A közelmúltban műtéten vagy sebészeti beavatkozáson esett át;
● A térdén, a vállán, a hátán vagy a nyakán sérülései vannak;
● Retina rendellenességei vannak;

Nyomatékosan javasoljuk, hogy konzultáljon orvosával a rezgőlap eszköz használata előtt, ha az alábbiak
bármelyike   fennáll:

● Szívbetegség vagy szív- és érrendszeri betegség
● Magas vérnyomás
● Akut trombózis
● Akut sérv
● Súlyos cukorbetegség
● Epilepszia



● Súlyos migrén
● Rosszindulatú daganat
● Szívritmus-szabályozó, fém implantátum, mű ízület (ek) vagy végtag (ok), sztentek vagy spirálok,

fémlemezek vagy csapok
● Bármely közelmúltbeli betegség vagy fertőzés
● Mélyvénás trombózis
● Rák

TERMÉKLEÍRÁS

Felhasználói súlykapacitás: 120kg
Méretek: 780 x445 x 170mm
Szállítási súly: 21,5kg
Nettó tömeg: 18kg
Feszültség követelmények: 220-240V
Névleges frekvencia: 50/60Hz

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1 LÉPÉS

- Válasszon megfelelő helyet a rezgőlap készülékének. A sérülések elkerülése érdekében hagyjon
legalább 1 méter szabad helyet a készülék mindkét oldalán. Helyezze a készüléket szilárd, sima felületre,
a padlónak vagy a szőnyegnek megfelelő huzattal.

- Helyezzen 2 db AAA alkáli elemet a vezérlőegység távirányítóba

2 LÉPÉS

Henger

- A készülék jobb alsó szélén, ahogy a képernyőt nézi van egy henger. Fogja meg a készülék bal oldalát,
és emelje fel 45 ° -os szögbe. Ezután a henger segítségével helyezze a gépet az edzéshenek optimális
helyre.

3 LÉPÉS

Ellenállási pántok

Rögzítse az ellenállási pántokat a készülék alatt található fém kar megfelelő elhelyezésével. Mozgassa ki
úgy, hogy a kar kifelé nézzen a korong alól. Lazítsa meg a karabínert (ha szükséges) az ellenállási sáv
végétől, rögzítse azt a fémrúd végén lévő lyukon keresztül, majd csavarja vissza a reteszelőberendezést a
karabíner pántján.

Figyelem: Győződjön meg arról, hogy a karabíner pántja a reteszelőberendezés visszacsavarása által van
rögzítve, hogy a kapocs ne lazuljon ki használat közben.



MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

Vezérlőpult Távirányító

Működési leírás

● Ellenőrizze, hogy a mellékelt tápkábel csatlakoztatva legyen először az egységhez, majd egy megfelelő
tápegységhez. Fordítsa a gép hátoldalán található főkapcsolót „I” helyzetbe, ügyelve arra, hogy a kapcsoló
bekapcsoljon. A készülék kézi üzemmódban lesz, a képernyőn a „2D” felirat jelenik meg. "5" az idő
kijelzőn és "00" a sebesség kijelzőjén.

● A készülék bekapcsolása előtt válassza ki a használni kívánt programot. Válasszon a Kézi 1. program, 2.
program vagy 3. program közül. A kijelző megmutatja, hogy melyik programot választotta. A programok
közötti váltáshoz nyomja meg vagy tartsa lenyomva a „P” gombot a képernyőn, vagy válassza ki a kívánt
programot a távirányítón (P1, P2, P3 vagy M- kézi).

● A kívánt program kiválasztása után állítsa be az időtartamot a képernyőn vagy a távirányítón található Time
(Idő) gomb megnyomásával vagy nyomva tartásával. Nyomja meg a Speed (Sebesség)   + vagy - gombot a
kijelzőn vagy a távirányítón a sebességszintek beállításához.

Kézi üzemmód

Miután a gép be van kapcsolva, kézi üzemmódban van, a távvezérlő vagy a kijelző Time (Idő) gombjának
lenyomásával vagy nyomva tartásával módosíthatja az edzés idejét. A gép sebessége ebben az üzemmódban is
módosítható a távirányítón vagy a kijelzőn található + (plusz) vagy - (mínusz) gomb megnyomásával. Kézi
üzemmódban a készülék a legkisebb sebességgel indul, így nem tudja a sebességet lassítani. Az edzést bármikor
leállíthatja a kijelzőn vagy a távirányítón találhatü Start / Stop gomb megnyomásával.

Az edzés végén kapcsolja ki a gépet a hátsó kapcsolóval és húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.

Előre beállított programok

3 előre beállított program közül választhat. Ezt megteheti a kijelző P gombjának vagy a távirányító kívánt
program gombjának (P1, P2 vagy P3) megnyomásával. Állítsa be a kívánt időtartamot a Kézi program
utasításainak megfelelően, majd nyomja meg a Start / Stop gombot a kijelzőn vagy a távirányítón a
készülék bekapcsolásához. Miután megkezdte az előre beállított programot, megváltoztathatja az
üzemmódot és az időtartamot, de NEM tudja megváltoztatni a készülék sebességszintjét. A készülék
bármikori kikapcsolásához nyomja meg a kijelzőn vagy a távirányítón található Start / Stop gombot.

Programok



A készüléknek 3 különböző üzemmódja van:

IDŐ(Perc) P1(SEBESSÉG)

Oszcilláció + Lineáris

P2(SEBESSÉG)

Oszcilláció + Lineáris

P3(SEBESSÉG)

Oszcilláció + Lineáris

10-9 2 7 1

9-8 4 3 5

8-7 6 7 3

7-6 6 3 1

6-5 6 7 5

5-4 6 3 3

4-3 6 7 1

3-2 6 3 5

2-1 4 7 3

1-0 2 3 1



ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A rezgőlap eszköz tisztítása vagy bármilyen karbantartása előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel ki van-e
húzva.

Tisztítás

A rezgőlap készüléket csak nedves törlővel és enyhe mosószerrel tisztítsa meg használat után. Használjon
enyhe antibakteriális mosófolyadékot meleg vízben és mikroszálas kendőt. Győződjön meg róla, hogy a
törlőt kellőképpen kicsavarta és az nem vizes, hanem csak nedves.

Tárolás

Tárolás előtt ellenőrizze rendszeresen a kábelt, hogy az ne legyen megrongálódva. Ha a kábel bármilyen
módon megsérült, azt CSAK azonos típusú és specifikációjú kábellel szabad kicserélni. Soha ne húzza
meg a vezetéket a csatlakozódugó aljzatból való kihúzásához. Mindig fogja meg a csatlakozódugót, és
húzza meg, hogy kihúzza azt az aljzatból. Ha a készüléket nem használja, húzza ki a csatlakozódugót, és
mindig tartsa állva.

Hibaelhárítás

- A lámpák nem kapcsolnak be; nem reagál a Vezérlőpultra vagy a távirányítóra.

Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva és csatlakoztatva van-e az aljzathoz. Ellenőrizze, hogy az
aljzat alternatív elektromos termékkel működik-e. Cserélje ki az aljzat biztosítékát.

- A távirányító nem küld parancsokat az egységnek, de az egység reagál a Vezérlőpultra.

Tartsa a távirányítót közvetlenül a vezérlőpult érzékelőjének irányába. Cserélje ki az elemeket a
távirányítóban (2 AAA alkáli elemre van szükség).

- Túl nagy a sebesség!

Állítsa be a sebességet a távirányító vagy a kezelőpult sebességszabélyozó gombjaival.


