
Gebruikershandleiding
Open met één knop SHOW body era

Bedankt voor de aankoop van dit product, lees deze handleiding 
zorgvuldig door voor gebruik.

Voorzorgsmaatregelen 
Welkom bij het gebruik van deze bodyshaping machine. Lees voor uw veiligheid het 
volgende zorgvuldig door voor gebruik: 
1.Lees deze handleiding zorgvuldig door voor installatie en gebruik.
2. Opwarmen voor gebruik. Het is ten strengste verboden om de bodyshapingmachine zelf te 
demonteren. Zorg ervoor dat het stopcontact vóór gebruik voldoet aan de 220V/50Hz-norm. 
3. Dit product heeft geen transformator. Het moet worden gebruikt met een speciaal type 
aardingsdraadaansluiting . Deel het niet met andere elektrische apparaten. Het voedingscircuit 
moet 6A stroom leveren. 
4. Dit product moet worden geïnstalleerd en gebruikt op een schone binnenvloer. Gebruik het 
niet langer dan 20 minuten.
5. Beweeg niet wanneer u de bodyshaping-machine gebruikt. Schakel de stroom na gebruik uit.
6. Controleer voor gebruik het uiterlijk van het product en de werking van elk onderdeel. Als er 
iets abnormaals is, zet de machine dan onmiddellijk uit en neem contact op met de dealer of 
ons servicecentrum. 
7. Gebruik dit product niet wanneer de machine defect is (vooral als er een probleem is met 
het netsnoer).
8. Kinderen of mensen met mobiliteitsbeperkingen moeten het onder toezicht gebruiken.

9. Patiënten met hartaandoeningen, diabetes, nieraandoeningen, leveraandoeningen, 
kanker of osteoporose dienen voor gebruik een arts te raadplegen.
10. Traumapatiënten, vrouwen tijdens zwangerschap en menstruatie mogen niet gebruiken.
11. Dit product is ontworpen voor thuis (binnen) gebruik, als het wordt gebruikt in een 
professionele fitnessfaciliteit, bieden we betaalde onderhoudsservice in geval van een storing. 

Productintroductie
1. Ergonomisch ontwerp, nieuw uiterlijk, intelligent display, weergavetijd en snelheid. 
2. 99 snelheidsvariabele trillingen, vooraf ingestelde 5 afslankmodi om aan de 
behoeften van verschillende groepen people.
3 te voldoen. Adopteer efficiënte en stabiele stille motor.
4. Three-layer isolatiemateriaal, hoge precisie feedback systeem, oververhitting 
automatische power-off, intelligente meervoudige circuit protection.
5. Veelzijdigheid: kan worden gebruikt op de armen, taille, heupen en benen.
6. Ergonomisch ontwerp, fysieke gezonde manier om fat.
7. Te verliezen. Antislip vaste zuignap, doet geen pijn aan de vloer.

Preventieve maatregelen

Spanning

220V

Stroom

200W

Versnelling

1-99

Productnaam: Vermogensplaat Productgrootte: 
54 * 32 * 13,5 cm Kartonmaat: 
57,5 * 42 * 16CMN.W./GW: 9,5 kg / 11 kg 
Gemaakt in China Snelheid: 99 niveau

Start/Stop: Nadat u het product hebt aangesloten en de stroom hebt ingeschakeld, drukt u op 
deze toets om het product op te starten. Wanneer het product werkt, kan men op deze toets 
drukken om de werking ervan te stoppen 
Tijd: Tijdsafname : De standaard werktijd is 15 minuten. verdeeld in 15 niveaus, druk op deze 
knop om de tijd te verlagen 
Time+: Tijdsverhoging : De standaard werktijd is 15 minuten. verdeeld in 15 niveaus, druk op 
deze knop om de tijd te verhogen 
Snelheid-Snelheidsverlaging: Handmatig 1-99 Niveau, druk op deze knop om de snelheid te 
verlagen wanneer de machine in werking is 
Snelheid + Snelheidsverhoging : Handmatig 1-99 Niveau, druk op deze knop om te verhogen 
de snelheid wanneer de machine in werking is 
Auto/modus: Standaard in handmatige modus ( HR), automatische modus wordt geactiveerd 
zodra op deze knop wordt gedrukt, druk herhaaldelijk op de knop om door P1,P2,P3....P5en 
HR te bladeren

In de handmatige modus kan de stand-by de tijd aanpassen, de snelheid is niet instelbaar, 
tijdens het gebruik is de snelheid instelbaar, maar de tijd is niet instelbaar. In de automatische 
modus zijn Snelheid en tijd beide niet instelbaar.

Parameterbeschrijving 
1. Druk 5 seconden op de aan/uit-knop om naar de instelmodus te gaan.
2. Druk in de instellingsmodus op de knop "P" om te schakelen tussen de laagste 
snelheidsinstelling (L) en de hoogste snelheidsinstelling (H), wanneer L knippert, 
wat de laagste snelheidsinstelling aangeeft, druk op (tijd) + - om de waarde in te 
stellen. H knippert om de hoogste snelheidsinstelling aan te geven, druk op (time) 
+ - om de waarde in te stellen Opmerking: De hoogste snelheidsinstelling (H) moet 
hoger zijn dan de minimum snelheidsinstelling (L)3. Druk op de uitschakelknop om 
de parameters op te slaan en de instelmodus te verlaten.

Instructies 
1. Ga op de bodyshaping-machine staan en druk op de " Start /Stop-knop op de 
    afstandsbediening om te activeren. 
2. Raadpleeg de knopbeschrijving voor de specifieke bediening van de afstandsbediening.
3. Beschrijving van de stand van de drie belangrijkste trillingszones: Selecteer de rechterzone, 
    wandelen, joggen of rennen. U hoeft alleen de afstand tussen uw voeten aan te passen om de 
    intensiteit van uw training te veranderen en te genieten van de afslankervaring die wordt 
    geboden door verschillende methoden.
4. Instructies voor niet-staande positie: Voor gebruik moet u de lage snelheidsmodus selecteren 
    en vervolgens aanpassen aan uw behoeften om ongemak voor het lichaam door te hoge 
    snelheid te voorkomen.
5. Gebruik de machine niet langer dan 20 minuten om overmatige inspanning te voorkomen en 
    de lichaamsbelasting te overschrijden.

Type Frequentie Looptijd Gear aanbeveling

Algemeen 1-3 keer per dag 5-10 minuten Medium-lage 
snelheid

Dun 4-8 keer per dag 10-20 minuten Lage snelheid

Het programma heeft 5 oefenmodi.
Intelligente conversiesnelheid (automatische timing 10 minuten)

Beschrijving bewegingshouding
Deze machine kan uw lichaam en geest volledig ontspannen, de pijn verlichten, vermoeidheid 
elimineren, het bloed verzoenen, de bloedsomloop verbeteren, de afbraak van vet bevorderen 
en een slank lichaam ontwikkelen. Een paar mensen kunnen tijdens het eerste gebruik 
duizeligheid, maagklachten, jeukende huid en rode vloed hebben, wat normaal is, u hoeft 
alleen maar een pauze te nemen.

Zijwaarts zitten
Zittend op een stoel, stap lichtjes op de 
machine en ontspan. Deze houding is 
vooral om de kuitspieren te trainen.

Achter squat
Het lichaam leunt achterover, benen op de 
machine, handen ondersteunen de grond. 
Deze houding is voornamelijk het andere 
been gebogen op de grond. In deze houding 
worden de beenspieren getraind.

Benen buigen
Sta met één been gebogen op het pedaal 
en oefen voornamelijk benen en heupen.

Hurken
Plaats een voet op het pedaal van de 
machine. Strek je bovenlichaam en squat 
je benen. Deze positie traint voornamelijk 
eenzijdige dijen en kuiten.

Rechtop zitten
Terwijl u op de lichaamsvormmachine zit, 
houdt u de zijkanten van de machine vast 
met beide handen gebogen of gestrekt. 
Met deze houding worden vooral de 
benen en billen getraind.

Front squat
Strek uw benen plat naar achteren, 
handen steunen op de machine en maak 
een buikligging. In deze houding worden 
vooral de arm- en schouderspieren 
getraind.

Enkele poot
Plaats een voet op het pedaal en het 
andere been om op de bodem te staan. 
Deze houding oefent vooral de eenzijdige 
dij en kuit.

Stellage
Ga met je benen uit elkaar staan, leg je 
handen op je heupen of plat en pas de 
afstand tussen je voeten aan als dat 
nodig is. Deze positie kan je lichaam 
trainen.

Halve squat
Buig je benen en ga dan op de machine 
staan, zet beide handen waterpas, houd je 
evenwicht in verticale toestand. Deze 
houding traint vooral de rugspieren, de 
grote spieren en de benen.

Kruis been
Zittend op de machine met je benen over 
elkaar, leg je handen op je knieën en sluit 
je ogen om te ontspannen. Met deze 
houding worden vooral de benen en billen 
getraind.

Been tillen
Zittend op de machine, houd je benen 
hangend en houd je handen in een strakke 
staat. In deze houding worden vooral de 
beenspieren, billen en buik getraind.

Reiniging 
1. Machine reinigen
Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt voordat u gaat schoonmaken 
en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Maak het voetkussentje en de 
buitenbehuizing grondig schoon met een vochtige doek met afwasmiddel en veeg de reiniger 
vervolgens voorzichtig af met een droge doek. (Opmerking: gebruik geen bijtende en vluchtige 
reinigingsmiddelen die benzeen, alcohol of benzine bevatten; mors geen vloeistof in het 
lichaam om kortsluiting te voorkomen.)

2. Onderhoud van de machine 
Houd het product schoon en uit de buurt van hoge temperaturen en vochtigheid. Als u dit 
product lange tijd niet gebruikt, let dan op stof.

Fenomenen

Kan niet opstarten

Mogelijke oorzaak Oplossing

Stekker is niet 
ingestoken

Aan/uit-schakelaar is 
niet ingeschakeld

De momentane stroom is 
te groot en de zekering is 
doorgebrand

Zet het aan, het 
indicatielampje is aan!

Vervang een nieuwe en 
dezelfde zekering

Sluit het goed aan

De machine maakt 
een 'piep'-geluid

Het is normaal tijdens 
het werken,
geen mechanische fout

U hoeft niets te doen

De afstandsbediening 
is dood Vervang de batterijDe machine heeft geen 

reactie op de 
afstandsbediening
bediening bedienen.

De afstandsbediening 
is te ver weg van de 
automaat.

De effectieve afstand 
van deafstandsbediening 
is 1.5M

Stop tijdens gebruik standaard werktijd is om Opnieuw opstarten

Kan niet goed werken Voer ook opdrachten 
uit vaak

Schakel de stroom uit 
en herstart
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Firma: Herro Resource & Solutions B.V.
Kontakt: Herr. Li
Email: contact@herro-resource.com
Adresse: Kamer241, Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam 

Manufacturer: SHENZHEN RBU TECHNOLOGY GROUP CO., LTD
Address: 9 Tengfei Road, Longcheng Sub-District, Longgang District, Shenzhen, China

Importer: Herro Resource & Solutions B.V.
Address: Kamer241, Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam 

MADE IN CHINA


