
BODY SWING 
 

 

Mi is az a Body Swing? 
 

A készülék tulajdonképpen egy „billegő plató”, mely kis mozgással folyamatosan kimozdítja 

a testet egyensúlyi helyzetéből. Ebből adódóan az akarattól független helyzetmegtartó 

reflexek működésbe lépnek, ezáltal jelentős izommunka keletkezik anélkül, hogy az ízületek 

és a szalagok megterhelődnének. A készülék használata során szinte minden izom dolgozik.  

Az új generációs Body Swing könnyű és könnyen kezelhető. Energiafogyasztása kedvező, 

helyigénye is csekély, de természetesen ezek a tulajdonságok nem befolyásolják a szerkezet 

hatékonyságát.  

 

Kiknek ajánlott a készülék használata? 

▪ Idős embereknek, vagy akik úgy szeretnének mozogni, hogy ne terheljék meg magukat. 

▪ Hosszú ideig ülő munkát végzőknek. 

▪ Kevés idővel rendelkező, de egészségükre ügyelő embereknek. 

▪ Túlsúllyal küzdők számára. 

▪ Stresszes életmódot élők számára. 

 

A vibrációs tréning gyakori felhasználási területei: 

▪ orvoslás, rehabilitáció, 

▪ sportolók kiegészítő edzéséhez, 

▪ alakformálás, 

▪ szépségápolás, 

▪ fitness, 

▪ wellness. 

 

Funkció leírás: 

 

A Body Swing napi 15 perces használata hasznos kiegészítése lehet a testsúlycsökkentő 

fogyókúra eredményességének, mert segíthet megtartani az elért kondíciót. Használata az 

idősebbek kisebb mozgásigényét is kielégíti, valamint a csökkent mozgású személyek 

kíméletes, de mindent megmozgató edzését is biztosítja. 

 

Javasolt használat napi 5-15 perc, étkezés után 1 órával. 

 

 

Biztonsági előírás: 
 

Az alábbiakban felsorolt esetekben előzetes orvosi kontrollvizsgálat, szakvélemény kikérése 

ajánlott: 

▪ agyi vérrög kialakulása esetén, 

▪ szívproblémákkal élők esetében, 

▪ hátgerincproblémák, gerincgörbület jelentkezésekor, 

▪ csonttörés és ficamkezelés alatt álló személyek, 

▪ várandós kismamák,  

▪ mentális problémákkal rendelkezők, 

▪ akut betegségben, rákban szenvedők, 

▪ bőrbetegségben szenvedők, 

▪ műtét után még teljesen fel nem épültek esetében. 

 



Ne használja a Body Swing készüléket, ha: 

▪ nedves, vagy nem működik, 

▪ törött, repedt, 

▪ nem lehet szabályozni a működését, funkciózavar lép fel, 

▪ elektromos hálózati probléma esetén, 

▪ az elektromos kábel sérült. 

 

A fent említett esetekben kapcsolja ki a berendezést, húzza ki az elektromos hálózatból, majd 

konzultáljon a szervizközponttal. 

 

A Body Swing használata közben: 

▪ a használati utasításban foglaltaknak megfelelően használja termékünket! 

▪ tartsa távol a gyermekeket Body Swing készüléktől! 

▪ a készülék vízzel ne érintkezzen! 

▪ 200 kg testsúly felett használata nem ajánlott! 

 

Abban az esetben, ha nem használja hosszabb ideig a berendezést, húzza ki az elektromos 

hálózatból, tisztítsa meg és helyezze száraz, tiszta helyre. Minden használat után győződjön 

meg róla, hogy kikapcsolta és az esetleges balesetek elkerülése érdekében, az elektromos 

hálózatból is kihúzta a készüléket. Nedves kézzel ne nyúljon az elektromos kábelhez! Ne 

pakoljon nehéz tárgyakat a kábelekre! Ne csavarja körül a berendezést az elektromos kábellel, 

mert a kábel sérülése következtében tűz, elektromos zárlat keletkezhet. Ha a csatlakozó, 

konnektor laza, ne használja a berendezést! 

 

Karbantartás: 
 

Győződjön meg róla, hogy takarítás előtt kikapcsolta a gépet és az elektromos hálózatból is 

kihúzta a csatlakozót. Ne használjon formaldehidet, vagy szerves oldószereket! Ha makacs 

olajfolt kerül a gépre, használjon folttisztítót pamut ruhával, majd egy puha ronggyal törölje 

szárazra.  

 

Összeszerelési útmutató: 
 

Nyissa ki a csomagot és óvatosan vegye ki az aluminimum oszlopot a vezérlőpanellel együtt. 

Tolja egymásba úgy, hogy a zsinór ne sérüljön. A mellékelt csavarok közül a hosszabbik, 

hegyes végűvel rögzítse egymáshoz a két részt. A platót vegye ki a dobozból és helyezze egy 

vízszintes felületre. A jeladó kábel végét dugja be a platón lévő csatlakozóba. Az alumínium 

oszlopot tolja be ütközésig a platón erre kialakított helyre, majd egy csavar segítségével 

rögzítse az oszlopot a platóhoz. Húzza szét az alumínium oszlopot és két oldalt rögzítse 2-2 

csavar és csavaralátét felhasználásával.  

 

Garancia: 1 év 

 

 

Használat: 
 

Csatlakoztassa az elektromos kábelt a hálózatba, majd a piros színű mágneses vészleállító 

gombot (zsinórt) helyezze a vezérlőpanel közepén levő sárga színű körre. 

Cipő nélkül álljon a platóra, kapaszkodjon meg a fogantyúba és nyomja meg a vezérlőpanelen 

található piros színű bekapcsoló gombot, hogy a Body Swing elkezdjen dolgozni.  

Alap üzemmódban az idő kijelző „10”-et, a kalória kijelző „--” jelez, a sebesség kijelző a 

legalacsonyabb fokozaton áll, ami azt jelenti, hogy a jóváhagyott idő 10 perc és a gép a 

legalacsonyabb fokozaton működik manuálisan irányítva. 

 



A Body Swing (1.) manuálisan vezérelve és (2.) automatikus programok kiválasztásával is 

használható. 

A mellékelt mágneses vészleállító zsinórt még működtetés előtt csatlakoztassa a 

vezérlőpanelhez („Emergency stop insert”)!  

Szükség esetén a vészleállító zsinórt eltávolítva a gép azonnal leáll. 

 

 

1. Manuális vezérlés: 
 

Nyomja meg az idő („Time”) nyomógombot, válassza ki a működési időintervallumot 1-15 

perc visszaszámlálási móddal és az idő kijelzőn megjelenik a hátralévő idő.  

A sebesség („Speed”) gomb megnyomása után a nyilak segítségével be tudja állítani a kívánt 

sebességet. Ennek megfelelően világít az aktuális sebességet mutató LED. 

Nyomja meg a kalória („Calories”) nyomógombot, hogy a kalória kijelzőn megjelenjen a 

„00” a „--” helyett és a Body Swing elkezdi számolni az elégetett kalóriákat. A legmagasabb 

szám 99, amit ki tud mutatni, ezért újra kezdi „00”-ról, ha az idő még nem járt le.  

 

Ha letelik az Ön által beállított működési idő, készenléti állapotba kerül a készülék.  

 

 

2. Automatikus vezérlés: 
 

A Body Swing 4 különböző módon használható: 

▪ egyenes pozíció 

▪ lovagló pozíció 

▪ lábujjhegy pozíció  

▪ menekülő pozíció 

 

Minden egyes pozíció működési ideje 10 perc.  

A sebesség a működési idő alatt ritmikusan változik. 

Automatikus üzemmódban az idő és sebesség nyomógombok nem működnek, manuálisan 

nem állíthatók. 

 

A pozíciók leírása: 

 

1. Egyenes pozíció:  

Álljon egyenesen és kapaszkodjon meg. Így a hát, a derék, a fenék, a mellkas és a has fog 

mozogni. 

2. Lovagló pozíció:  

Hajlítsa be a térdeit, vegyen fel lovagló pozíciót, lábai szélesebben helyezkedjenek el, mint a 

vállai. A combot, a feneket és a törzset fogja így megmozgatni. 

3. Lábujjhegy pozíció:  

A lovagló pozícióhoz hasonló a felállás, csak lábujjhegyen. Ugyanazokat a testrészeket 

mozgatja meg, mint a lovagló pozíció esetén, plusz a lábfejet megtornáztatja. 

4. Menekülő pozíció:  

Hajoljon a lábtartó fölé és helyezze kezét a lábtartóra, térdét hajlítsa be, mintha futni akarna. 

A vállat, a hátat, a karokat és a mellkast fogja így megmozgatni. 

 

 

Válassza ki az Önnek megfelelő módot, és álljon az ábrának megfelelő pozícióba, hogy elérje 

a kívánt eredményt.  

A vezérlőpanelen LED jelzőlámpa világít a kiválasztott program mellett.  

 



A működési idő letelte után a gép egyet sípol és megáll. 

 

 

 


