
 

 
 

Amennyiben termékünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, 
hívjon minket a 06(20)-574-8389-es telefonszámon, 

vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. 
 

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat 
a www.langsport.hu weboldalon. 

 
 
 
 



 

Biztonsági óvintézkedések 
 

Figyelmeztetés:  a súlyos balesetek elkerülése érdekében olvassa el az alábbi biztonsági  
óvintézkedéseket, mielıtt az edzıgépet használatba venné.  
 

A tulajdonos felelıssége az, hogy minden lehetséges felhasználó tisztában legyen a 
vibrációs gép biztonságos használatával. 
 

Az edzıgépet csak a leírtak szerint használja. 
 

Ne mőködtesse a vibrációs gépet, amíg az teljesen össze nincs szerelve. 
 

Tartsa a vibrációs gépet szobai körülmények kötött, távol a nedvességtıl, portól. Ne 
helyezze azt garázsba, fedett terasz alá, víz közelébe.  
 

Rendszeresen ellenırizze a gép állapotát. A meglazult elemeket húzza meg, a hibásakat 
azonnal cserélje ki. 
 

Háziállatait, 12 évnél fiatalabb személyt mindig tartson távol az edzıgéptıl. 
 

A vibrációs edzıgépet 130 kg testtömegnél nehezebb személy ne használja. 
 

Az edzıgépet egyszerre csak egy személy használhatja. 
 

Edzéséhez sportöltözéket, lábai védelme érdekében edzıcipıt viseljen. 
 

Edzés közben hátát tartsa egyenesen, ne hajlítsa be azt. Amikor a rezgı felületen áll, a 
térdét enyhén hajlítsa be és a talpait használja az egyensúly megırzésére. 
 

Ha edzése közben fájdalmat, szédülést, légzési nehézséget érez, azonnal hagyja azt 
abba és pihenjen. 
 

Az edzıgépet naponta 15 percnél hosszabb ideig ne használja, heti három alkalommal 
végezzen csupán vibrációs tréninget. 
 

Legyen óvatos, amikor lelép az edzıgéprıl. Az izmai kissé másképpen mőködnek a 
vibrációs edzés után.  
 

Ha az edzıgépet használja, arra az áramkörre más áramforrást ne kössön. 
 

 

 

 

 



 

Ne alakítsa át a tápkábelt, vagy használjon adaptert ahhoz, hogy az edzıgépet a nem 
megfelelı aljzatba dugja. Tartsa távol a tápkábelt a forrósodni képes felületektıl. Ne 
használjon hosszabbítót se.   
 

Ne hagyja a mőködı edzıgépet felügyelet nélkül. 
 

Ne ejtsen, vagy helyezzen semmilyen tárgyat az edzıgép nyílásaiba 
 

Vigyázat: mindig húzza ki a tápkábelt, mielıtt az edzıgépet tisztítja és mielıtt az elıírt 
karbantartási munkákat elvégzi. Ezen kézikönyvben meg nem jelölt szerviz munkálatokat 
csak szakképzett szervizes végezhet.  

 

Figyelmeztetés : miel ıtt a vibrációs edz ıgépet használatba venné, vagy bármilyen 
edzésprogramot végrehajtana, kérje ki ezekr ıl az erre a  célra szakosodott orvos 
véleményét ! Olvasson el minden óvintézkedést, figy elmeztetést ! A Láng Sport 
nem vállal semmilyen anyagi és/vagy jogi felel ısséget az esetlegesen bekövetkez ı 
anyagi kárért, személyi sérülésért !! 
 

Különösen fontos az orvosi konzultáció, ha az alábbi tünetek léteznek: 
 
●  Térd vagy csípı implantátum megléte 
●  Behelyezett pacemaker megléte 
●  Behelyezett szegecsek, csavarok, tők, vagy spirálok megléte 
●  Meglévı sérv, porckorong betegség, csigolyagyulladás 
●  Súlyos szívbetegség, keringési probléma 
●  Trombózis 
●  Daganat 
●  Súlyos migrén megléte 
●  Epilepszia 
●  Súlyos cukorbetegség 
●  Mőtétbıl adódó seb 
●  Gyulladás a szervezetben 
●  Terhesség 
 
Az elsı használat el ıtt … 
 
Köszönjük, hogy a ProForm Wellness  vibrációs edzıgépet választotta. A vibrációs tréning 
az emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatása már régóta ismert. Segíti a szervezet 
regenerálódását , a méregtelenítését , jobb alvást  biztosít. Jótékony hatással van az 
izomtömeg növelésére , a meglév ı izmok formálására  és fokozza a zsírégetést  is.  
 
 
 
 



 

 
Az edzıgép mőködtetése 
 
Kapcsolja be az edzıgépet a konzolon található fıkapcsoló gombbal.  
 
A vibrációs edzıgép konzolján három beállító gomb van. Baloldalon az idıt lehet beállítani 
(Select Time ) 30 másodperc és 2 perc idıkorlát között 15 másodpercnyi léptékenként. A 
kiválasztott edzésidı melletti LED világítani fog.  
 
Középen található a programválasztó gomb (Programs ). 4 elıre programozott (Total Body 
(teljes testedzés), Upper Body (a felsı test edzése), Lower Body (az alsó test edzése) és 
Abdominals (hastréning) és a szabadon állítható (Manual) programból lehet választani. A 
kiválasztott program melletti LED világítani fog.  
 
A jobb oldali gomb az edzés frekvenciájának beállítására szolgál (Select Frequency ) 20 
és 50 Hz közötti tartományban lehet választani 5 Hz lépésenként. A kiválasztott frekvencia 
érték melletti LED világítani fog.  
 
Megjegyzés: csak a Manual program esetén lehet edzé sidıt és frekvenciát rendelni 
az edzés mellé.        
 
Az edzési idı letelte után az edzıgép automatikusan megáll.  
 
 
 
 
Edzése elıtt és annak végeztével végezzen nyújtó gyakorlatokat. Edzés elıtt a nyújtás 
elısegíti a jobb vérkeringést, a magasabb testhımérsékletet és megnehezíti az izmok 
sérülését. Az edzés utáni nyújtás segít az izmok ellazulásában. 
 
 



 

1. Lábujj érintéses nyújtás  
 

Álljon enyhén behajlított térddel és csípıbıl 
hajoljon lassan elıre. Engedje, hogy vállai 
és háta pihenhessenek, miközben lassan 
eléri a lábujjait. Számoljon lassan tizenötig, 
majd pihenjen. Ismételje ezt meg három 
alkalommal. 
 

2. A combhajlító izmok nyújtása  
 

Üljön le és az egyik lábát nyújtsa elıre. 
Közelítse a másik lábának talpát maga felé, 
majd helyezze azt a kinyújtott lábának belsı 
combrészére. Hajoljon elıre a kinyújtott 
lába felé amennyire azt lehetséges. 
Számoljon lassan tizenötig, majd pihenjen. 
Mindkét láb esetében ismételje ezt meg 
háromszor.  
 

3. A vádli és az Achilles ín nyújtása 
 

Az egyik lábát helyezze a másik elé, 
hajoljon elıre és kezeit helyezze egy falra. 
Tartsa hátát egyenesen, a hátul lévı láb 
talpának teljes terjedelme a padlón legyen. 
Az elülsı lábát hajlítsa be, hajoljon elıre és 
csípıjét közelítse a falhoz. Számoljon 
tizenötig, majd pihenjen. Mindkét láb 
esetében ismételje ezt meg háromszor. Az 
Achilles ín további nyújtásához hajlítsa be a 
hátsó lábat is. 
 

4. A négyfej ő combizom nyújtása 
 

Az egyik kezével fogja a falat egyensúlya 
megırzése érdekében. Hajoljon hátrafelé 
és a másik kezével fogja meg a behajlított 
lábának fejét. Sarkát emelje a fenekéhez a 
lehetı legközelebb. Számoljon tizenötig, 
majd pihenjen. Mindkét láb esetében 
ismételje ezt meg háromszor.  

 

Ha ezen felhasználói kézikönyv elolvasása és értelmezése után kérdése, észrevétele van 
a termékkel kapcsolatban, keressen meg bennünket a fedlapon található elérhetıségek 
valamelyikén. 
 

Edzéséhez sok sikert és örömet kíván a Láng Sport c sapata! 
 


