
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ВИБРОТРЕНАЖОР

Преди първото използване и преди монтаж, моля прочетете внимателно това ръководство и го 
запазете.

Гаранционни условия – според гаранционната карта, която е предадена с уреда. Гаранционното 
обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в 
сервизните бази на фирмата.

Уредите са предназначени само за домашна употреба, забранява се използването им за 
професионална употреба, Освен ако изрично не е посочено друго.



Инструкции за безопасност :

  Преди употреба се консултирайте , ако е необходимо с лекар.
 Съобразете натоварването със вашето физическо състояние и не се претоварвайте.
 Изберете подходящо спортно облекло. Неуместно е да се носят широки дрехи, които могат да се 

захванат от машината. Носете подходящи спортни обувки. Не оставяйте деца и животни сами в 
помещението с Вибротренажор.
  Вибротренажорът не е подходяща за деца!
 Не използвайте пътеката при висока влажност на въздоха и я пазете от пряка слънчева светлина.
 Ако няма да използвате устройството за дълъг период от време, изключете го от контакта и извадете 

ключа за безопасност.
 Стойността на пулса е ориентировъчна и не бива да се прави оценка на здравословното състояние от

нея.
 Преди да започнете тренировка се уверете, че всички болтове и гайки са добре затегнати.
 Поставете пътеката върху гладка и чиста повърхност. Не я поставяйте в близост до остри ръбове, 

източници на вода или топлина.
 Ако започнете да се чувствате замаяни, да ви се вие свят или получите болки в гърдите, спрете 

тренировката и се консултирайте с лекар.
 Повече от един човек не бива да се качва върху пътеката.
  Използваните резервни части трябва да са само на производителя.
 Ако имате някакво заболяване или сте над 35 години първо се консултирайте с лекар. Ако е нужно 

обсъдете тренировъчата си програма с него.
 Бременни жени не трябва да използват уреда, освен ако не са се консултирали с лекаря си.

Специални мерки за безопасност

 Поставете  Вибротренажора близо до източника на захранване.

 Контакта трябва да е заземен. Не препоръчваме използването на разклонител.

 Ако контакта не е правилно заземен съществува риск от токов удар. Ако не сте сигурни дали 
контакта е заземен, моля консултирайте се с електротехник.

  Колебания в напрежението могат да повредят устройството. Включване на други устройства към 
контакта могат да предизвикат колебания в напрежението.

 Уред ът е предназначен за напрежение в диапазона 220-240 V.

 Уверете се че захранващия кабел не е в близост до транспортните колела. Внимавайте кабела да не 
попадне под устройството. Не използвайте увреден захранващ кабел .

 При почистване на пътеката я изключете от електрическата мрежа.

 Не използвайте уреда на открито, в гараж или под навес. Не излагайте на влага или директна 
слънчева светлина.

 Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да бъде подменен оот квалифицирано лице. Не 
ремонтирайте уреда сам, има риск от токов удар.

Разопаковайте всички части. Проверете дали няма липси и при констатиране на такива се 
обърнете към продавача на стоката. Следвайте схемите за монтаж, които са в другата част от 
упътването, която се намира в кашона на Вибротренажора.



Главен компютър:

1. Главен дисплей
Показва текущите функции, които не са задължителни, включително HL (двоен контрол двоен 
контрол)
 P1 - една автоматична програма, Р2-P5 - автоматични програми 2 до 5
Предупреждение:
- 5 автоматични програми са достъпни и могат да се увеличават или намаляват от потребителя.
2. Дисплей за време/промяна на скоростта на трептене (HXX)
3. Дисплей за скоростта . Той показва алтернативно скоростта на вибрация (LXX) и скороттта на 
трептене (HXX)
4. Бутон за промяна показателите на дисплея между различните скорости и време .
5. Бутон за увеличаване скоростта на трептене.
6. Бутон за намаляване скоростта на трептене.
7. Бутон за времето
8. Бутон за увеличаване на вибрациите.
9. ВКЛ / ИЗКЛ
Този бутон се използва за включване или изключване на текущия режим
10. Бутон за намаляване на вибрациите.
Този бутон постепенно намалява скоростта на вибрациите в ръчен режим и може да намали режима 
на време
настройка на времето
11. Бутон MODE
превключва между HL (двоен контрол), ХС (единичен контрол ), LO (единичен контрол на 
вибрациите) P1-P5 (автоматизирани програми 1-5)



Втори дисплей :

1. MODE – извежда информация от конзолата 
2. ON / OFF бутон - включване и изключване
3. Основният дисплей
- Този екран показва различни стойности по време на упражненията
- показва  времето:
- показва нивото на скоростта на вибрацията
4. Дистанционно
5. Бутон за увеличаване (примерно за увеличаване на скоростта)
6. Бутон за намаляване (примерно за намаляване на скоростта)
Посочете възможни грешки:
E3: понижаване на напрежението
E4: защита от пренапрежение
E5 претоварване на мотора
Е6: вибрации претоварващи двигателя
Е7: лоша връзка или прекомерен шум

Този тренировъчен уред е предназанчен за домашно ползване.Уреда отговаря на изискванията на DIN 
EN 957-1/9 HC.Маркировката СЕ се отнася за Директива 89/336/ЕЕС на ЕС. Увреждане на здравето не
може да бъде изключено, ако този уред не се използва по предназначение (например претрениране, 
неправилни настройки и др.)
2.1 Пакетаж
Природно съобразни и рециклируеми материали:
-Външната опаковка е от картон
-Отлятите части са от полистрол, без пяна CFS (PS)
-Опаковки и торбички от полиетилен (PE)
-Каиши от полипропилен (РР)
2.2 Изхвърляне 



Моля, запазете опаковката за случаи на ремонт /гаранционен ремонт . Уреда не трябва да се изхвърля 
заедно с домашния боклук.
Уважаеми клиенти,
Вие сте длъжни да предадете за рециклиране съответните материали от уреда: 
-Външна опаковка (картон)
- Отляти части от полистрол
- Опаковки и торбички от полиетилен
- Електрооборудване
- Каиши от полипропилен
- Уредът не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук
За връзка с фирми за рециклиране на отпадъците се обърнете към вносителя!

Продавач: Sportensklad.BG,  Соларшоп ЕООД , гр.София , Дружба 2, бл.283
Вносител: Sportensklad.BG,  Соларшоп ЕООД , гр.София , Дружба 2, бл.283
Производител: Мастър спорт с.р.о , Чехия, 70900 Острава


