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Lees deze handleiding door alvorens het product te gebruiken; 
vooral het gedeelte over veiligheid zodat u het product op de juiste 
wijze gebruikt. Wij raden u aan om deze handleiding te bewaren 
voor toekomstige raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING
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WE HOPEN DAT U VEEL 
PLEZIER, GEMAK EN 
EFFECT MET HET THUIS 
TRAINEN ZULT HEBBEN.

INBEGREPEN:
» 1 Vibrofit fitness apparaat
» 1 Afstandsbediening
» 2 Weerstandsbanden
» 1 Gebruikershandleiding

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES: 
» Motor met 2400 rpm
» 50 Hz
» 250 watt
» 220 V~
» 17,6 kg
» 74 x 42 x 13 cm

GEBRUIKERSHANDLEIDING
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WAARSCHUWING

LEES HET ONDERSTAANDE OM ONGELUKKEN TE VOORKOMEN.

 » UW HANDEN NIET IN OF ONDER HET VIBRERENDE 
PLATFORM STEKEN.

 » ZORG ERVOOR DAT HET APPARAAT GOED WERKT 
ALVORENS HET VOOR HET EERST TE GEBRUIKEN. 

 » INDIEN U EEN DEFECT WAARNEEMT OF HET 
NETSNOER BESCHADIGD IS, DIENT U HET APPARAAT 
NIET TE GEBRUIKEN EN DE STEKKER NIET IN HET 
STOPCONTACT TE STEKEN VANWEGE HET RISICO 
OP ELEKTRISCHE SCHOK.

 » HOUD HUISDIEREN WEG BIJ HET APPARAAT
 » DE MAXIMALE BELASTING VAN HET APPARAAT IS 
120 KILO. HET WORDT DERHALVE AFGERADEN HET 
APPARAAT ZWAARDER TE BELASTEN.

LET OP.
 VIBROFIT IS NIET GESCHIKT VOOR MENSEN MET:
· een onlangs opgelopen fysiek trauma
· een scoliose of hernia
· diabetes, epilepsie of acute trombose
· zwangerschap (tijdens de laatste zes weken)
· hart- en vaatziekten of een pacemaker
· tumoren
· een risico op netvliesloslating
· migraine e.a. hoofdpijnen
· een prothese of medische pinnen en schroeven 
 in hun lichaam
· een spiraaltje (vrouwen)

Twijfelt u? Raadpleeg dan uw arts alvorens de  VibroFit te 
gebruiken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE: 

 » Houd de plastic verpakkingszak buiten bereik van kinderen om het risico op verstikking te vermijden.
 » Kinderen mogen de Vibrofit alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
 » Dit product is bestemd voor gebruik binnenshuis en niet voor commerciële omgevingen.
 » Vermijd springen op het platform. Hierdoor kan het beschadigd raken.
 » Het apparaat mag slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.
 » Om schade aan het platform te voorkomen, dient u niet met uw gehele gewicht aan één kant te leunen. Verdeel uw gewicht over de 
Vibrofit.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

 » Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.
 » Houd het apparaat droog en uit de buurt van water. Vermijd het vochtig worden van elektrische componenten.
 » Gebruik een licht vochtige doek en geen reinigingsmiddelen gebruiken. Gebruik een zachte, droge doek om de elektrisch onderdelen te 

reinigen.

TIPS VOOR GEBRUIK:

PLAATS DE VIBROFIT OP EEN VLAKKE, STEVIGE EN STABIELE ONDERGROND OM VALLEN EN ONGELUKKEN VEROORZAAKT DOOR 
INSTABILITEIT, TE VOORKOMEN. INDIEN U UW VIBROFIT OP EEN KLEED GEBRUIKT, ZORGT DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT HET 
VENTILATIESYSTEEM NIET WORDT GEBLOKKEERD.

OVERDRIJF NIET MET UW TRAINING! STAAK HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT INDIEN UW DUIZELIG WORDT, ONGEMAK OF 
GEWRICHTSPIJN OF ANDERE PIJN ERVAART OF LAST HEBT VAN ARITMIE OF ANDERE SYMPTOMEN EN RAADPLEEG UW ARTS.

ONDERDELEN:

 

Hoofdschakelaar Stroomaansluiting Stalen bevestiging voor
weerstandsbanden

Leveler

Opmerking: Zorg ervoor dat alle vier de levellers op dezelfde hoogte zijn ingesteld. Zo niet, stelt u deze dan 
af om het platform te stabiliseren.
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Netsnoer

Scrollwiel

Elastomeerkussen

Weerstandsbanden

Verstelbare Leveler

Aanraakscherm

Vibrerend platform

Vaste basis

Zij aanzicht.

Weerstandsbanden

Scrollwiel

Weerstandsbanden

Verstelbare 
Leveler

Verstelbare 
Leveler

Verstelbare 
Leveler

Verstelbare 
Leveler

Stalen vergrendeling 
voor weerstandsbanden

Onderkant.

AANRAAKSCHERM EN FUNCTIES

De Vibrofit is voorzien van een aanraakscherm waarmee 
u de snelheid en de duur van uw trainingen zowel 
handmatig als voorgeprogrammeerd kunt instellen.

Snelheid

Opnieuw starten

Schermmodus

Tijd

Start/stop 

Aan/uit

LED-lamp

Scherm snelheidSchermtijd

min/seg Snelheid
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DUUR VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE TRAININGEN
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99

OK

OK

Programma 1 Programma 2

Programma 3 Handmatig

Start/stop

Snelheid -

Snelheid +

Tijd -

Aan/uit

Snelle toegang 
tot snelheid 99

Tijd +

AFSTANDSBEDIENING 
(Maakt gebruik van 1 batterij CR2032 (3V Lithium)

Aan/uit
Druk op deze knop om het apparaat in of uit te 
schakelen.

Programma 1: Druk op deze knop om het 
voorgeprogrammeerde programma 1 op uw Vibrofit te 
selecteren.

Programma 2: Druk op deze knop om het 
voorgeprogrammeerde programma 2 op uw Vibrofit te 
selecteren.

Programma 3: Druk op deze knop om het 
voorgeprogrammeerde programma 3 op uw Vibrofit te 
selecteren.

Handmatig: Druk op deze knop om de tijd en snelheid van 
uw training handmatig te selecteren.

Snelheid+: Met deze knop kunt u de snelheid verhogen 
(van 0 tot 99).

Snelheid–: Met deze knop u kunt de snelheid verlagen 
(van 99 tot 0).

Tijd+: Verhoog de duur die u wilt trainen (van 0 tot 20 
minuten).

Tijd–: Verlaag de duur van de training (van 20 tot 0 
minuten).

Start/Stop: Druk op deze knop om de training te starten 
of stoppen voor zowel de voorgeprogrammeerde of 
handmatige training.

Snelle toegang tot snelheid 99: Met deze knop gaat u 
met één klik naar snelheid 99. 
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MUZIEK
De Vibrofit is voorzien van Bluetooth. Volg de onderstaande instructies om dit te activeren:

1. Schakel de Bluetooth op uw mobiele telefoon of een andere afspeler in.
2. Zoek de optie “Vibrofit” in de lijst met beschikbare netwerken en breng de verbinding tot stand.
3. Kies en speel uw favoriete muziek.

Opmerking: Zorg ervoor dat er geen ander apparaat met de Vibrofit via Bluetooth is verbonden anders komt de verbinding niet tot stand.

HOE VIBROFIT TE GEBRUIKEN

1. Steek de stekker van het platform in de 230 Volts aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
2. Schakel het apparaat in met de hoofdschakelaar.
3. Druk op de Aan/Uit knop  die verlicht is met een rode indicator en wacht tot het aanraakscherm actief wordt en groen oplicht.
4. Stel de tijd (0 tot 20 minuten) en de vibratiesnelheid handmatig in (0-99) of kies één van de drie voorgeprogrammeerde programma’s op

uw afstandsbediening.
5. Om uw armen te trainen met de weerstandsbanden, bevestigt u  deze links en rechts aan de onderkant van het apparaat in de stalen

vergrendeling voor de weerstandsbanden.
6. Druk op de Start/Stop knop  om de vibraties te activeren.
7. Stap op het platform zodat het aanraakscherm zich vóór u bevindt.
8. Zodra de training voorbij is, drukt u op de Start/Stop knop  om het apparaat langzaam te laten stoppen.
9. Wacht tot het apparaat volledig is gestopt en stap eraf.
10. Schakel het platform uit met de Aan/Uit knop  ; de indicator verandert van groen naar rood.
11. Schakel de hoofdschakelaar uit.
12. Trek de stekker van het platform uit het stopcontact.

OM TE BEGINNEN

U kunt het beste beginnen door met twee voeten rustig op het oppervlak van de VibroFit te gaan staan, op de laagste snelheid. Zo kunt uw 
lichaam wennen aan het vibrerende oppervlak. Vervolgens kunt u workouts gaan doen om uw lichaam te trainen. Houd daarbij rekening met: 

1. Houding
Houd uw lichaam in balans. Verdeel uw gewicht gelijk over uw beide voeten, met uw knieën lichtelijk gebogen, kantel uw bekken een
beetje (achteruit) en span bekkenbodem- en buikspieren lichtjes aan. Strek uw bovenlichaam door uw borstkas op te trekken (waarbij de
ribbenkast zich als het ware openvouwt) en ontspan de schouders (trek ze een beetje naar beneden en achteren). Kijk recht vooruit voor
een goede stand van uw kin t.o.v. uw borstkas.

2. Frequentie
Bouw het trainen met VibroFit langzaam op. Begin met 1-2 per week te wandelen of oefeningen te doen, op de laagste stand. Luister
naar uw lichaam en bouw de frequentie en intensiteit van de trainingen stapsgewijze op.

3. Forceer niets
De vibrerende impulsen van de VibroFit verhogen de intensiteit van work-outs. Houd daarmee rekening! Daarom adviseren wij om elke
oefening niet langer te doen dan 30-60 seconden.

VOORGEPROGRAMMEERDE TRAININGSPROGRAMMA’S

De Vibrofit beschikt over programma’s met een verschillende intensiteit. Volg de onderstaande instructies op:

1. Druk op de Aan/Uit knop . De indicator licht groen op en het aanraakscherm wordt actief.
2. Kies één van de drie voorgeprogrammeerde programma’s op uw Vibrofit met de knoppen 1, 2 of 3.
3. Gebruik de posities in het  schema op de volgende pagina om de workout te doen.
4. Zodra u het programma hebt geselecteerd, drukt u op de Start/Stop knop  om te beginnen.

Opmerking: zie pagina’s 10, 11 en 12 voor de referentie van de posities.



7

1 = BEGINNERS

2 = HALFGEVORDERD

3 = GEVORDERD

TRAINING HERHALINGEN/AANTAL SNELHEID

Schaatser 40 seconden 20

Pauze actief semiflex 20 seconden 20

Squat zijwaarste kick 40 seconden 20

Pauze actief semiflex 20 seconden 20

Squat voorwaartse kick 40 seconden 20

Pauze actief semiflex 20 seconden 20

Zijdelingse raise met gewicht 40 seconden 20

Pauze actief semiflex 20 seconden 20

Voorwaartse raise met gewicht 40 seconden 20

Pauze 1 minuut 10

Voorwaartse raise met gewicht 15 herhalingen 30

Pauze actief semiflex 30 seconden 30

Zijdelingse raise met gewicht 15 herhalingen 30

Pauze actief semiflex 30 seconden 30

Squat voorwaartse kick 15 herhalingen 30

Pauze actief semiflex 30 seconden 30

Squat zijwaarste kick 15 herhalingen 30

Pauze actief semiflex 30 seconden 30

Schaatser 15 herhalingen 30

TRAINING SERIES HERHALINGEN PAUZE TUSSEN SERIES SNELHEID

Diepe squat 3 15 30 seconden 40

Lunge 3 15 30 seconden 40

Plank 3 15 30 seconden 40

Lunge 3 15 30 seconden 40

Pauze - - 30 seconden 20

Diepe squat 3 12 30 seconden 50

Lunge 3 12 30 seconden 50

Plank 3 12 30 seconden 50

Lunge 3 12 30 seconden 50

Pauze - - 30 seconden 10

Diepe squat 3 10 30 seconden 60

Lunge 3 10 30 seconden 60

Plank 3 10 30 seconden 60

Lunge 3 10 30 seconden 60

Pauze - - 30 seconden 20

TRAINING HERHALINGEN/AANTAL SNELHEID

Triceps dip 30 seconden 70

Voeten hoog plank 30 seconden 70

Lunge met hoge knie 30 seconden 70

Schouder push-up 30 seconden 70

Actieve pauze 1 minuut 50

Triceps dip 30 seconden 80

Voeten hoog plank 30 seconden 80

Lunge met hoge knie 30 seconden 80

Schouder push-up 30 seconden 80

Actieve pauze 1 minuut 50

Triceps dip 30 seconden 90

Voeten hoog plank 30 seconden 90

Lunge met hoge knie 30 seconden 90

Schouder push-up 30 seconden 90

Actieve pauze 1 minuut 30
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HANDMATIG INSTELLEN

1. Druk op de Aan/Uit knop . De indicator licht groen op en het aanraakscherm wordt actief.
2. Kies de m knop op de afstandsbediening of druk op met de “Tijd +” knop op het display van de VibroFit totdat de initialen MA 

oplichten.
3. Voor de afstandsbedieding: gebruik de ‘snelheid +’ knop en kies uw gewenste snelheid en stel met de ‘tijd +’ knop de gewenste 

trainingsduur in. Voor het VibroFit display: kies de up en down knop aan de rechterkant om de snelheid in te stellen en de up en down 
aan de linkerkant om de duur van de training in te stellen.

4. Zodra u dit hebt ingesteld, drukt u op de Startknop  om met de training te beginnen.

Opmerking: het is altijd mogelijk om met het aanraakscherm of met de afstandsbediening tijdens het trainen de snelheid en tijd aan te 
passen.

WARMING-UP & COOL-DOWN 

OPWARMEN: 
Voordat u met uw training (de VibroFit is nog 
uitgeschakeld of staat op de laagste snelheid), dient u 
de volgende bewegingen uit te voeren.

Oefening 1: met uw benen half gebogen, maakt u 20 
cirkels met uw hoofd naar rechts en 20 naar links.

STREKKEN EN AFKOELEN: 
Na uw training voert u de volgende serie oefingen uit 
met het vibrerende platform uitgeschakeld.

Oefening 1: 10 lunges.
Voeten moeten op heupbreedte uitelkaar staan.
Zet uw ene been op het oppervlak en buig uw knie. Zorg 
dat deze niet verder naar voren komt dan de tenen.
Strek uw andere been uit. Houd uw armen rechts langs 
uw lichaam. Doe linker- en rechterbeen om en om.

Oefening 2: Strek uw armen tot de lucht.

Oefening 2: maak met uw schouders 20 cirkels naar voren en 20 naar achteren.

Oefening 3: Raak de punt van uw linkervoet aan met uw rechterhand en raak de 
punt van uw rechtervoet aan met uw linkerhand. Doe dit 10 keer. 

Oefening 3: Stretch uw armen en buig 
naar voren. Herhaal dit 10 keer.

Oefening 4: Raak de vloer aan met uw 
vingertoppen. Probeer uw knieën niet te 
buigen.
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MOGELIJKHEDEN VOOR WORKOUTS:

1. CARDIOTRAINING:

Voer deze oefening 10 minuten lang, twee keer per week, uit.

Lopen
Ga recht op uw Vibrofit staan met uw voeten naast elkaar op 
de afbeelding “Walk”. Deze positie simuleert een wandeling die 
niet alleen vet verbrandt maar tevens spieren opbouwt om de 
stofwisseling en energie te verhogen. 

Rennen 

Ga recht op uw Vibrofit staan. Spreid uw benen tot u op 
de afbeelding “Run” staat. Deze oefening verbetert de 
zuurstoftoevoer van het lichaam en versterkt uw spieren, 
botten en kraakbeen.

Joggen

Ga recht op uw Vibrofit staan. Spreid uw benen ter breedte 
van uw taille tot u op de afbeelding “Jog” staat. Deze oefening 
verbetert het ademhalingssysteem en zorgt voor kracht, 
flexibiliteit en stabiliteit van de spieren.
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KRACHTTRAINING:

Met deze oefeningen krijgt u sterkere spieren en bescherming 
van botten, maar ook meer kracht, 'n mooie(re) 
lichaamshouding, snellere stofwisseling en een vitaler en fitter 
gevoel.

Met slechts vier posities kunt u al uw hele lichaam 
trainen.

Super squat
u traint uw billen, quadriceps, kuiten, hamstrings, buik en onderrug. Houd de squatpositie 25 
seconden aan en herhaal dit 4 keer. Elke week 10 seconden verlengen.

Let op een juiste houding: 
Voeten op heupbreedte, rug in een neutrale houding (niet holler of boller dan als u rechtop staat), 
knieën in dezelfde richting als maar niet voorbij de tenen en houd ze licht gebogen. Kijk recht vooruit 
met uw borst vooruit. Duw de billen naar achter en kantel uw bekken. Neem als het ware een 
zithouding aan op een denkbeeldige stoel die een stuk achter u staat.

Six-pack maker
u traint uw onderbuik, onderrug en schuine buikspieren. Begin met
20 seconden en herhaal dit acht keer. Elke week tien seconden
verlengen.

Hoe? U strekt afzonderlijk één been en brengt één been naar 
u toe alsof u aan het fietsen bent. Ondertussen beweegt u uw
tegenovergestelde elleboog richting de gebogen knie.

Plank
u traint uw buik, quadriceps, billen en hamstrings. Begin met 30 seconden
en herhaal dit 8 keer. Elke week 10 seconden verlengen.

Juiste houding bij planken:
Zet uw ellebogen op schouderbreedte op het oppervlak en steun hierop. 
Ga op de tenen leunen, span buik- en bilspieren aan. Kantel uw bekken en 
neem de juiste rechte rughouding aan.

Energie Push-up
met deze positie traint u uw schouders, borst, armen en buik. Begin met 25 
seconden en herhaal dit 4 keer. Elke week tien seconden verlengen.

Let op: houd uw nek in lijn met uw ruggenwervel, druk uw oksels tegen 
uw bovenlichaam en richt schouders en handpalmen richting uw voeten. 
Bilspieren ontspannen, voeten tegen elkaar aan. Start push-up met 
inademing en push down met uitademing, span bilspieren aan 
tijdens de oefening.
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Naast deze 4 basisoefeningen zijn er natuurlijk heel veel andere oefeningen om met de VibroFit te doen. Onderstaand treft u 21 
oefeningen gegroepeerd naar bovenlichaam, core en onderlichaam.

Onderlichaam (benen, kuiten en billen)

SchaatserSuper squat Achterwaartse kick

Lunge squatSquat / zijwaartse kickSquat / voorwaartse kick

Middenlichaam (buik, schuine buikspieren, onderrug)

Knie / elleboog

Benen gespreid crunch

Plank

Gestrekt been crunch

Benen omhoog 
crunch

Voeten omhooG

Six-pack maker

Hand / voet

Omgekeerde plank

Benen gespreid

Schaar

Voeten ondersteund / 
stappen met de handen



12

Bovenlichaam (Borst, biceps, triceps, rug, schoulders)

Triceps dip

Zjidelingse raise met banden Voorwaartse raise met banden

Push-up en rotatie

Schouder push-up

Triceps dip met het been omhoog

Kracht push-up

Geimporteerd en gedistribueerd door:
OmniChannel Group
1251 NA-11 Nederland
info@omnichannelgroup.com




