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                                                     www.langsport.hu 

 
Modellszám:  WLICVU11907-0 
Sorszám:        ___________________ 
 
Késıbbi hivatkozás céljából a fenti 
helyre írja be a sorozatszámot. 

 

 
KÉRDÉSEK? 
 
Gyártóként, arra törekszünk, hogy 
vásárlóink minden igényét kielégítsük. 
Ha van kérdése, vagy ha hiányzó, 
esetleg sérült alkatrészek a 
termékben, kérem, keresse fel azt a 
helyet, ahol a terméket vásárolta. 
 
Látogassa meg weboldalunkat:  
www.iconsupport.eu  
 
 
Forgalmazó: 
Láng Sport Kft  
1067 Budapest, Teréz krt. 11. 
www.langsport.hu 
 

 

ÓVINTÉZKEDÉS! 
 
Olvassa el a használati utasítás 
minden óvintézkedésr ıl és 
figyelmeztetésr ıl szóló pontját miel ıtt 
használatba veszi a gépet. İrizze meg 
ezt a kézikönyvet a jöv ıben is. 
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FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK  

 

FIGYELMEZTETÉS!  A súlyos balesetek elkerülése érdekében olvassa el  az alábbi 
biztonsági óvintézkedéseket, miel ıtt a vibrációs gépet használatba venné. 
 
1. A tulajdonos felel ıssége, hogy minden lehetséges felhasználó tisztában  legyen a vibrációs 
gép biztonságos használatával. 
 
2. Kizárólag az el ıírtak szerint használja a vibrációs gépet. 
 
3. Ne mőködtesse a vibrációs gépet, amíg nincs teljesen öss zeszerelve. 
 
 4. Tartsa a vibrációs gépet fedett, zárt térben, p ortól és nedvességt ıl távol. Ne helyezze a 
vibrációs gépet garázsba, fedett udvarba vagy víz k özelébe! 
 
5. Helyezze a vibrációs gépet vízszintes felületre.  
 
6. Rendszeresen ellen ırizze a gép állapotát. A meglazult elemeket húzza m eg, a hibásakat 
azonnal cserélje ki. 
 
7. 12 éven aluli gyermekeket és háziállatokat ne en gedjen a gép közelébe. 
 
8. A vibrációs gépet maximum 100 kg-os vagy az alat ti személyek használhatják. 
 
9. Ne engedjen egynél több személyt egy id ıben a vibrációs gépen tartózkodni. 
 
10. Viseljen megfelel ı sportruházatot a vibrációs gép használata közben. Ne viseljen laza, lógó 
öltözetet, amit becsíphet a szerkezet. 
 
11. Edzés közben hátát tartsa egyenesen, ne hajlíts a be azt. Amikor a rezg ı felületen áll, a 
térdét enyhén hajlítsa be és a talpait használja az  egyensúly meg ırzésére. 
 
12. Ha edzése közben fájdalmat, szédülést, légzési nehézséget érez, azonnal hagyja azt abba és 
pihenjen. 
 
13. A következ ı esetekben a vibrációs gép használata nem javasolt (a lista nem teljes, csak 
hozzávet ıleges): 
●  Térd vagy csíp ı implantátum megléte 
●  Behelyezett pacemaker megléte 
●  Behelyezett szegecsek, csavarok, t ők, vagy spirálok megléte 
●  Meglévı sérv, porckorong betegség, csigolyagyulladás 
●  Súlyos szívbetegség, keringési probléma 
●  Trombózis 
●  Tumor 
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●  Súlyos migrén 
●  Epilepszia 
●  Cukorbetegség 
●  Mőtétbıl adódó seb 
●  Gyulladás a szervezetben 
●  Terhesség 
 
14. A vibrációs gépet napi 15 percnél hosszabb idei g ne használja és heti 3 alkalommal 
végezzen tréninget a vibrációs gépen. 
 
15. Legyen óvatos, amikor lelép az edz ıgéprıl. Az izmai kissé másképpen m őködnek a 
vibrációs edzés után. 
 
16. Amikor a tápkábelt csatlakoztatja, dugja be a t ápkábelt egy földelt konnektorba. Ne 
csatlakoztasson erre az áramkörre más gépet. 
 
17. Ha hosszabbítóra van szüksége, csakis 3 vezetés ő, 1 mm 2-es (14-es méret ő) kábelt 
használjon, mely nem hosszabb, mint 1,5 m. 
 
18. Ne hagyja a m őködı edzıgépet felügyelet nélkül. 
 
19. Ne ejtsen, vagy helyezzen semmilyen tárgyat az edzıgép nyílásaiba. 
 

20. VIGYÁZAT : Mindig húzza ki a vibrációs gép tápkábelét a konn ektorból közvetlenül a 
használat után, a berendezés tisztítása el ıtt, és miel ıtt a kézikönyvben el ıírt karbantartási és 
beállítási folyamatokat megkezdené. Soha ne vegye l e a motor fedelét, kivéve, ha azt egy 
felhatalmazott szakember javasolja. A szervizelést és minden más itt leírt szerelést csak az arra 
felhatalmazott szakember végezheti. 
 
FIGYELEM! Edzésprogramja megkezdése el ıtt konzultáljon orvosával. Különösen fontos ez a 
35 évnél id ısebbek vagy a korábban már meglév ı egészségügyi problémával küszköd ık 
esetében. Az ICON semmilyen felel ısséget nem vállal a termék használata révén vagy ab ból 
kifolyólag elszenvedett sérülésekért, illetve vagyo nkárért. 
 

İRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT 
 
 
 

HASZNÁLAT EL İTT 
 

Köszönjük, hogy a Weslo Energy Board 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. Ezenkívül, amikor nem használja a 
berendezést, a vibrációs gépet össze lehet csukni, és elhelyezheti akár az ágy alá, mint tárolási 
helyre. 

A vibrációs gép használata el ıtt saját érdekében gondosan olvassa el a kézikönyve t. A 
kézikönyv elolvasása után felmerülı kérdésekkel kapcsolatban keresse fel azt a helyet, ahol a 
terméket vásárolta. Ha azt akarja, hogy gyorsan segítsünk, jegyezze fel a termék modell- és 
sorozatszámát, mielıtt hozzánk fordulna. A kézikönyv borítóján látható, hol találja a modellszámot, 
valamint a sorozatszámot tartalmazó matrica. 
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ÖSSZESZERELÉS 
 

1.Állítsa a vibrációs gépet egy üres helyre és vegyen ki 
minden alkatrészt a dobozból. A távirányítót helyezze a 
rajzon jelzett helyre. 

 
 
 
 

 

 

 

 

2.  Először rögzítse a tartóoszlopot az alaphoz a két M8 

gombbal (27) és két Ф8 alátéttel (4). Ezután szerelje fel a 

fogantyút a tartóoszlopra az M8*16mm csavarokkal (6) és 

Ф8 alátétekkel (31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Csatlakoztassa az áramátalakító egyik végét a vibrációs 

géphez a másikat egy minden előírásnak megfelelő, földelt 

konnektorba.  
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ÜZEMELTETÉS 
Helyezze áram alá az edzıgépet és az használatra kész. Állítsa be az edzıgép 
mőködését. Ehhez elıször meg kell nyomni az ON / OFF gombot, majd válasza 
ki az öt lehetséges frekvencia fokozatból az Önnek megfelelı beállítást. A 
választása után a vibrációs edzıgép a kiválasztott frekvencia értéken fog 
rezegni.  
 
Nyomja meg a konzolon az Auto  gombot, ha a három meglévı program 
valamelyikét szeretné választani.   
 
Ha a vibrációs edzés véget ér, az edzıgép automatikusan megáll. Fontos: a 
vibrációs edz ıgépet ne használja napi 15 percnél tovább, hetente ne 
tréningezzen három alkalomnál többször. 
 
Ha edzése véget ért, húzza ki az edzıgép tápkábelét. A berendezés könnyen 
összecsukható és kis helyen tárolható, amikor az nincs használatban.  
 

 

 

 

 

A könnyebb használat érdekében a távirányítót kiveheti a tartóhelyérıl. 

 

 

 

 

 

 

 

A Weslo vibrációs gép könnyen összecsukható, hogy a 

tárolási helyre tegye el a vibrációs gépet. 
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GYAKORLATOK BEMELEGÍTÉSHEZ ÉS NYÚJTÁSHOZ 
 
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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

EDZÉSI ÚTMUTATÓ 

 



8 

 

ALKATRÉSZLISTA—Modellszám WLICVU11907-0 

 
Kulcsszám: Mennyiség: Megnevezés:               Kul csszám:  Mennyiség: Megnevezés: 
 
 1 1 szınyeg 27 2 M8 gomb 
 2 5 M8*60 csavar 28 1 szerelt tartóoszlop (2) 
 3 13 Ф8 alátét 29 2 díszburkolat (1) 
 4 16 Ф8 lapos alátét 30 1 M8*25 csavar 
 5 1 burkolat 31 4 Ф8 alátét (R12.7) 
 6 12 M8x*16 csavar 32 1 díszburkolat (2) 
 7 3 ST4.2*13 önmetszı csavar 33 2           ST3.5*32 önmetszı csavar 
 8 3 gyorskötözı 34 1 matrica (1) 
 9 1 rezgı keret 35 2 fogantyúborító 
 10 24 ST4.2*16 önmetszı csavar 36 1 jobb fogantyú 
 11 2 flat block 37 1 bal fogantyú 
 12 2 hüvely 38 2 zárókupak 
 13 4 M8 anya 39 1 motorváz 
 14 1 motorburkolat 40 1 díszburkolat (3) 
 15 1 motor 41 1 M8 anya 
 16 4 rezgéscsillapító 42 1 matrica (2) 
 17 3 Ф13*12 zárókupak 43 1 vezérlı felsıburkolat 
 18 1 alsókeret 44 1 vezérlı 
 19 6 kis talp 45 1 vezérlı alsóburkolat 
 20 2 M6*12 csavar 46 1 vezérlılencse 
 21 1 alsó díszburkolat 47 2           ST2.9*13 önmetszı csavar 
 22 4 ST2.2*6.5 önmetszı csavar48 1 vezérlıvezeték 
 23 1 csatlakozó 49 1 matrica (3) 
 24 1 adapter 50 1 zárókupak 
 25 2 zárókupak 51 2 matrica (4) 
 26 1 szerelt tartóoszlop (1) 
 
 
 
Megjegyzés: A mőszaki jellemzık figyelmeztetés nélkül módosulhatnak 
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ROBBANTOTT RAJZ - Modellszám: WLICVU11907-0 
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FONTOS INFORMÁCIÓK 
 
Ezt az elektromos terméket tilos a lakossági hullad ékba dobni! 
A törvény el ıírja, hogy a terméket újra kell hasznosítani 
élettartamának lejárta után, a környezet védelme ér dekében. 
 
Kérjük, használja az elektromos hulladékok győjtésére kijelölt 
újrahasznosító létesítményeket! Az ilyen létesítmények 
használatával segíti természeti értékeink megırzését és a környezet 
védelmére vonatkozó európai szabványok javítását. Az 
ártalmatlanítás biztonságos és szakszerő módszereivel 
kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a helyi 
önkormányzathoz.  
 


